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Sammanfattning  

Syftet var att undersöka hur barn i olika familjeformer ser på familjer, sin egen och andras. Intervjuer har 

genomförts med sammanlagt 22 barn varav elva kom från familjer med olikkönade och sammanboende 

föräldrar som fått barn på egen hand, nedan kallade relationsbarn, och övriga elva kom från familjer med en 

frivilligt ensamstående mamma som skaffat barn med hjälp av assisterad befruktning, nedan kallade 

femmisbarn. Barnens ålder varierade från tre år och tio månader till nio år och nio månader. Studien kan ses 

som en del av barndomsforskningen, där barns ses som kompetenta aktörer vars röster förtjänar att lyftas 

fram. En semistrukturerad intervjuguide låg till grund för intervjuerna där barnen ombads att måla sin egen 

och en annan familj. Barnens berättelser har analyserats med hjälp av tematisk analys.  

 

Resultatet visar att femmis- och relationsbarnens berättelser huvudsakligen liknar varandra samtidigt som 

vissa skillnader framkommer mellan grupperna. Det förkommer också stora individuella skillnader inom 

grupperna. En kärnfamiljsnorm är tydligt framträdande i både barnens prat och teckningar, samtidigt som 

barnen visar på en öppenhet kring olika familjeformer. I relationsbarnens berättelser omnämns far- och 

morföräldrar, föräldrars syskon och kusiner som släktingar medan femmisbarnen i större utsträckning 

inkluderar dessa samt husdjur som medlemmar i sina familjer. Gemensamt för alla barnen är att deras 

berättelser om familjelivet utgår från barnet och har barnet i fokus. I såväl femmis- som relationsbarnens prat 

om mammor och pappor framträder en bild av traditionella könsroller. 

 

Såväl relations- som femmisbarnens berättelser om familj är mestadels i linje med tidigare forskning kring 

barns syn på familj. Femmisbarnens inklusion av såväl husdjur som släktingar i familjen, kan vara ett resultat 

av att nätverket får en större betydelse hos de ensamstående föräldrarna vilket även setts i tidigare forskning. 

Den kärnfamiljsnorm som blev tydlig i barnens prat kan ses som en avspegling av de rådande normerna i 

samhället. Trots en ökad variation gällande familjeformer är kärnfamiljen fortfarande ett rådande ideal. 
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Sammanfattning 

 

Syftet var att undersöka hur barn i olika familjeformer ser på familjer, sin egen och 

andras. Intervjuer har genomförts med sammanlagt 22 barn varav elva kom från 

familjer med olikkönade och sammanboende föräldrar som fått barn på egen hand 

och övriga elva kom från familjer med en frivilligt ensamstående mamma som skaffat 

barn med hjälp av assisterad befruktning. Barnens ålder varierade från tre år och tio 

månader till nio år och nio månader. Studien kan ses som en del av 

barndomsforskningen, där barns ses som kompetenta aktörer vars röster förtjänar att 

lyftas fram. En semistrukturerad intervjuguide låg till grund för intervjuerna där 

barnen ombads att måla sin egen och en annan familj. Barnens berättelser har 

analyserats med hjälp av tematisk analys.  

 

Resultatet visar att femmis- och relationsbarnens berättelser huvudsakligen liknar 

varandra samtidigt som vissa skillnader framkommer mellan grupperna. Det 

förkommer också stora individuella skillnader inom grupperna. En kärnfamiljsnorm 

är tydligt framträdande i både barnens prat och teckningar. Samtidigt visar barnen på 

öppenhet kring olika familjeformer då ett fåtal barn i båda grupperna berättar om 

familjer med skilda föräldrar och familjer utan hemmavarandebarn. Gällande familjer 

med ensamstående eller samkönade föräldrar var detta något som enbart kom fram i 

femmisbarnens berättelser och teckningar. Barnens berättelser om familjer ofta tar sin 

utgångspunkt i familjens aktiviteter. Barnen beskriver att man är flera personer i en 

familj- oftast en mamma, pappa och barn. Att vara tillsammans, bo tillsammans och 

emotionella aspekter är andra centrala delar i barnens prat om familjer. Till största del 

är det en mycket positiv bild av familjelivet som lyfts fram.  

 

I relationsbarnens berättelser omnämns far- och morföräldrar, föräldrars syskon och 

kusiner som släktingar medan ett fåtal av femisbarnen inkluderar dessa som 

medlemmar i sina familjer. Även gällande husdjur inkluderar alla utom ett av 

femmisbarnen som har husdjur dem som en självklar del i sin familj, vilket även 

observerats i tidigare forskning. Bland relationsbarnen är det istället endast ett av de 

barn som har husdjur som inkluderar det i sin familj. Gemensamt för barnen från de 

olika familjekonstellationerna är att barnens berättelser om familjelivet utgår från 

barnet och har barnet i fokus. Barnen utgår också från sig själva och sina erfarenheter 

i sina berättelser om familjer. 

 

Flera av barnen säger att mammor och pappor är och gör samma saker. I 

relationsbarnens prat beskrivs mammor och pappor till viss del göra olika saker. 

Femmisbarnens beskrivningar av vad en pappa är och gör är mer generella vilket 

skulle kunna bero på att de till skillnad från relationsbarnen inte har erfarenheter av 

en pappa i den egna familjen. De skillnader mellan mammor och pappor som lyfts 

fram bland femmisbarnen rör istället om kroppsliga skillnader. I såväl femmis- som 

relationsbarnens prat om mammor och pappor framträder en bild av traditionella 

könsroller. Mammor placeras ofta i hemmet och beskrivs i större utsträckning utföra 



 

 

hushållssysslor medan pappor ofta placeras på jobbet och är någon barnen gör 

aktiviteter utanför hemmet med vilket går i linje med tidigare forskning. 

 

Såväl relations- som femmisbarnens berättelser om familj är mestadels i linje med 

tidigare forskning kring barns syn på familj. Femmisbarnens inklusion av såväl 

husdjur som släktingar i familjen, kan vara ett resultat av att nätverket får en större 

betydelse hos de ensamstående föräldrarna vilket även setts i tidigare forskning. Den 

kärnfamiljsnorm som blev tydlig i barnens prat kan ses som en avspegling av de 

rådande normerna i samhället. Trots en ökad variation gällande familjeformer är 

kärnfamiljen fortfarande ett rådande ideal. 

  



 

 

Förord 

Först och främst vill vi rikta det största av tack till de fantastiska barn och familjer 

som välkomnat oss till sina hem och medverkat i vår uppsats och i vår pilotstudie. 

Tack för all glädje och kunskap som ni barn förmedlat till oss genom ert prat och era 

teckningar. Ni är underbara! Tack också till alla ni föräldrar som gett oss möjligheten 

att träffa era barn och få ta del av era barns så viktiga perspektiv. Ni har tillsammans 

gjort den här uppsatsen möjlig!  

 

Vi vill även tacka våra handledare Anna Malmquist och Eva Hammar-Chiriac. Tack 

Anna för ditt engagemang och din ständiga uppmuntran. Du har tagit dig tid och 

alltid funnits där när vi behövt vägledning. Du har gjort saker begripliga när vi behövt 

det som mest. Tack för att vi har fått ta del av din kunskap och tack för det positiva 

sätt du har förmedlat den på. Eva, du har med din kunskap och erfarenhet förmedlat 

en trygghet som underlättat vårt arbete. Du har kommit med värdefulla och nya 

perspektiv och med ett kritiskt granskande öga hjälpt till att lyfta vår uppsats en nivå.  

 

Ett varmt tack även till Amanda Hägg och Therese Björck för ett fint och värdefullt 

samarbete i uppstarten av arbetet med uppsatsen och intervjuerna.  

 

Vi vill också rikta ett stort tack till våra vänner och familjer för all stöttning ni gett 

oss på vägen i arbetet med den här uppsatsen och för visad förståelse för all tid den 

tagit. Tack också till Dante och Sigge för att ni sett till att vi fått välbehövliga pauser i 

arbetet och gett oss ny energi. Slutligen vill vi tacka varandra för ett väldigt fint 

samarbete samt en minnesvärd och rolig tid där vi delat både med- och motgångar. I 

arbetet har vi kompletterat varandra och haft stor nytta av varandras olika perspektiv 

och egenskaper.  
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En familj är två eller en vuxna.. Och sen barn 

 

-en tematisk analys av hur barn till frivilligt ensamstående mammor och 

barn till olikkönade sammanboende föräldrapar pratar om familj 

 

I den aktuella studien möter vi barn från två olika familjeformer som i intervjuer har 

ritat och berättat om familjer, både sin egen och andra. De intervjuade barnen är dels 

barn till frivilligt ensamstående mammor som skaffat barn på egen hand med hjälp av 

assisterad befruktning och dels barn till olikkönade sammanboende föräldrapar som 

fått barn på egen hand. 

 

Uppsatsen är en del av ett projekt vid Linköpings Universitet innehållande två 

examensuppsatser där den andra uppsatsen fokuserar på barns berättelser om 

tillblivelse. Denna uppsats skrivs av Therese Björck och Amanda Hägg (Björck & 

Hägg, 2014). Studien tar sin utgångpunkt i en tidigare studie genomförd av Wikström 

och Möllerstrand (2011) där regnbågsbarns syn på familj och tillblivelse 

analyserades. 

 

I modern barndomsforskning har synen på barn gått från att barn setts som passiva 

individer i samhället till att ses som kompetenta aktörer, vilket ökat intresset för att 

undersöka deras uppfattningar och lyfta fram deras berättelser (Bäck-Wiklund, 2009; 

Brembeck, Johansson, & Kampmann, 2004). Även den politiska utvecklingen har 

gått mot ett ökat intresse för barns perspektiv i de frågor som berör dem. I FNs 

barnkonvention artikel 12, betonas vikten av att undersöka just detta inom såväl 

forskning som politiska och institutionella sammanhang (United Nations 

International Children Emergency Found [UNICEF], 2009). Studier med fokus på 

barns berättelser och hur de uppfattar och hanterar sin vardag och livssituationer kan 

därmed ge värdefull kunskap för olika professionella yrkesgrupper men kan även 

vara för betydelse för politiker som arbetar med frågor som rör barn och barns 

rättigheter. Alla barn har unika förutsättningar som man bör ha kännedom om för att 

kunna möta barnen och deras intresse på bästa sätt. Även inom barnomsorg, 

socialtjänst och vårdinstanser bör intresse för att lyssna till barns röster och 

perspektiv betonas. Att lyfta fram barnens röster kan i förlängningen bidra till att alla 

barn kan få möjlighet att bemötas på ett sätt där deras familjer inte anses avvikande 

samt får möjlighet att bemötas utifrån sina individuella förutsättningar och villkor. 

 

Barn till ensamstående mammor som skaffat barn på egen hand via assisterad 

befruktning är en grupp som det idag finns begränsad kunskap om inom forskningen 

(Brewaeys, 2010). Den svenska regeringen har fått i uppdrag att utreda och ge förslag 

på hur en lag för att tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ska se ut, 

vilken väntas presenteras inom kort (Justitiedepartementet, 2013). I Sverige finns 

idag inga legala rättigheter att bilda familj som ensamstående med hjälp av assisterad 

befruktning inom sjukvården och många kvinnor vänder sig därför till grannländer, 

varpå gruppen är begränsad i omfattning och därmed svårfångad. Tidigare 
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internationell forskning på området har mestadels tagit sin utgångspunkt i 

mammornas perspektiv och undersökt deras psykiska välmående, föräldraskap och 

relation till barnen (Brewaeys, 2010; Golombok & Badger, 2010; Klock, Jacob, & 

Maier, 1996; MacCallum & Golombok, 2004; Murray & Golombok, 2005). Fokus 

för forskningen har inte legat på barnens uppfattningar och upplevelser och den 

forskning som fokuserat på barnen har handlat om deras psykiska, sociala och 

beteendemässiga utveckling. Populationen barn till ensamstående mammor som 

bildat familj med hjälp av assisterad befruktning är en ung och uppväxande 

generation vilket bidragit till att gruppen varit svårstuderad och kunskapen om dessa 

barn är därmed begränsad. Barnperspektivet är eftersträvansvärt inom 

familjeforskningen (Bäck-Wiklund & Lundström, 2009) och tillför ytterligare en 

dimension till den forskning som tidigare finns på området. Genom att belysa barnens 

perspektiv och höja deras röster kan kunskapen om dem ökas, vilket i förlängningen 

kan tänkas gynna mångfald inom familjebildning. 

 

Familj är ett begrepp som ofta tas för givet att man har en gemensam förståelse kring. 

Samtidigt har forskning visat att vad som läggs in i begreppet familj är väldigt 

varierat (Trost, 1990). Familj är ett centralt begrepp i barns liv och att lyfta fram 

barns berättelser kring familj är något som gjorts tidigare men inte för familjeformen 

med frivilligt ensamstående mammor som skaffat barn med hjälp av assisterad 

befruktning. Tidigare forskning har visat att barns egen familjeform är en faktor som 

kan påverka barns förståelse för begreppet familj (Rigg & Pryor, 2007). Detta gör det 

intressant att titta på hur barnen i de olika familjeformerna framställer och pratar om 

familj. 

 

I uppsatsen har vi valt att använda formuleringen barn till olikkönade och 

sammanboende föräldrapar synonymt med begreppet relationsbarn. Med begreppet 

vill vi betona att barnen kommit till och växt upp i en familj med en parrelation. 

Barnen till de friviligt ensamstående mammorna som skaffat barn på egen hand via 

assisterad befruktning har vi valt att kalla femmisbarn av den enkla anledningen att 

flera av familjerna kallar sig själv femmisfamiljer, vilket är en akronym för Frivilligt 

Ensamstående Mammor med Insemination. Begreppet kärnfamilj använder vi för att 

benämna en familj med två föräldrar av olika kön med ett eller flera barn. Även 

begreppet kärnfamiljsnorm används och syftar då till för de normer i samhället där 

kärnfamiljen ses som den normala och önskvärda familjeformen.  

 

Tidigare forskning 

 

Barndomsforskning 

 

I denna studie har vi undersökt och lyft fram barns egna röster om familjer och 

studien hamnar inom forskningsfältet för barndom. I studerandet av barndom är målet 

att undersöka barns förståelse av sin egen verklighet, det vill säga sig själv, sitt 

sociala sammanhang och sitt eget liv genom vad barnen upplever och känner 
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(Andersson, 2009). Barn ses idag som centrala och betydelsefulla individer i vårt 

samhälle och i takt med samhällets utveckling har synen på barn och barndom 

förändrats och utvecklats inom såväl samhälle som forskning (Bäck-Wiklund & 

Lundström, 2009; Brembeck et al., 2004; Halldén, 2007; Hedegaard, Aronsson, 

Højholt, & Skjær Ulvik, 2012; Qvortrup, 2005; Turmel, 2008; Wyness, 2012). 

 

I det senmoderna samhället och hand i hand med den ökade individualiseringen, har 

barnens villkor förändrats likt hur de förändrats för andra individer i samhället (Bäck-

Wiklund & Lundström, 2009; Wyness, 2012). Barns position i samhället har 

förändrats och barn ses nu som en kulturell och social medlem i samhället som agerar 

och bidrar till såväl sin egen som samhällets tillväxt (Brembeck et al., 2004). Synen 

på barn har också förändrats från att de setts som sårbara objekt för vuxnas 

uppfostran och omsorg, till subjekt och medskapare av sitt eget liv med en förmåga 

att integrera med sin omvärld (James, Jenks, & Prout, 1998; Wyness, 2012).  

 

I takt med att synen på barn och barnens roll i samhället har förändrats har också 

synen på barn inom forskningen förändrats. Barndomsforskning har i största 

utsträckning bedrivits inom två stora områden: psykologi och sociologi. Tidigare 

forskning inom dessa områden har huvudsakligen antingen handlat om socialisation 

eller utvecklingspsykologi (Bäck-Wiklund, 2009; Erlandsson & Sjöberg, 2013; 

Qvortrup, 1999). Historiskt sett har tyngdpunkten inom det psykologiska 

forskningsområdet vad det gäller barn legat på utvecklingspsykologi (Erlandsson & 

Sjöberg, 2013). Fokus har i denna forskningsinriktning legat på att hitta 

åldersspecifika mönster i barns utveckling och på att nå generaliserbar kunskap om 

barns utveckling (Bäck-Wiklund & Lundström, 2009).  Det sociologiska bidraget till 

barnforskningen har framför allt rört socialisationsprocesser där familjen setts som en 

institution och där man utgått från att barn med hjälp av vuxnas vägledning 

socialiseras in i olika sammanhang i samhället (Wyness, 2012). 

 

Sedan 1990-talet har man inom såväl forskning som socialt arbete börjat intressera 

sig för barnet som en egen aktör (Bäck-Wiklund, 2009). I dagens barndomsforskning 

ses barnet som expert på sin egen situation och sitt eget liv. Behovet av forskning, där 

barns röster om sin familjesituation och vardag lyfts fram, har därmed vuxit (Bäck-

Wiklund & Lundström, 2009). Idag använder man sig av barn som informanter i 

forskning som handlar om barn till skillnad från tidigare då man ofta använde sig av 

barnens föräldrar som informationskälla för att skaffa sig kunskap om barnen 

(Johansson, 2013b). Barnet ses nu i större utsträckning som en självständig individ 

med en egen röst som behöver lyftas och sedan ett par decennium har man inom 

barndomsforskningen pratat om ”det kompetenta barnet” (Brembeck et al., 2004).  

Det kompetenta barnet är rationellt och socialt med en egen vilja och förmåga att på 

olika sätt delta i samhället och är därmed intressant att studera (Halldén, 2007). 

Utifrån detta perspektiv är barnet inte helt olik den vuxna, tvärtom liknar barnet den 

vuxna på många sätt och tillhör en egen social grupp. I det utpräglade 

barnperspektivet inom forskningen ses barnet som ett subjekt inom en egen social 
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kategori, som är både konsument och producent och lever i en vardag där de är fria 

och kan fatta egna beslut (Bäck-Wiklund, 2009).  Vidare kan sägas att tidiga 

socialisationsmodeller har framställt barn som objekt för vuxnas och föräldrars 

omsorg, fostran och utbildning medan man numera ser att barn bidrar till sin egen 

socialisation och identitetsskapande (Wyness, 2012). Man ser också mer utpräglat på 

barn som medskapare av sina egna liv, individuellt och kollektivt samt att de bidrar 

till sin egen socialisation. Det finns ingen barndom som är fri från sin kontext och 

olika faktorer så som ålder, etnicitet, kön och uppväxtort har betydelse för skapandet 

av den (Andersson, 2009). 

 

Den moderna synen på barn som kompetenta och fullvärdiga medlemmar i samhället 

får betydelse såväl inom forskningen som på flera andra områden så som 

barnomsorg, socialt arbete och politik, där barn bör få vara delaktiga och tas på allvar 

i frågor som rör dem själva och deras intresse (Bäck-Wiklund, 2009). Det är även 

utifrån denna forskningstradition som vi i denna uppsats vill undersöka barns 

upplevelser av familj.  

Familjeforskning 
 

I takt med att synen på barn har förändrats inom forskningen har det även skett en 

liknande utveckling inom familjeforskningen (Bäck-Wiklund, 2009; Wyness, 2012). 

Barn ses idag som aktiva individer som är med och skapar familj precis som de vuxna 

i en familj gör (Halldén, 2007; Sommer, 2008). 

 

I den tidiga sociologiska familjeforskningen har man sett familjen som en institution 

medan man i modern familjeforskning har gått över till att studera familjer och 

familjeliv genom dess vardag och rutiner samt de brott som uppstår mot dessa och 

ger upphov till omförhandlingar och konstruerande av nya rutiner (Bäck-Wiklund, 

2009; Wyness, 2012). I den moderna familjeforskningen har man också alltmer börjat 

betona familjemedlemmars särprägel och behovet av att undersöka familjens vardag 

för att kunna förstå familjen har ökat (Bäck-Wiklund, 2009). Att studera vardagen är 

ett sätt att förstå familjer då handlingar inom familjen formas till rutiner med viktiga 

innebörder som är intressanta att studera (Sommer, 2008; Wyness, 2012). Genom att 

studera dessa kan man undersöka hur individen i familjen skapar tillvaro och mening, 

och ny kunskap om fenomenet familj kan därmed nås. Att se familjen som ett resultat 

av dess aktiviteter, rutiner och handlingar innebär fokus på att göra familj snarare än 

att vara familj (Sommer, 2008).  

 

Den heterosexuella kärnfamiljen är fortfarande ett rådande ideal och utgör en mall för 

hur familjeliv ska levas och se ut (Bäck-Wiklund, 2009; Cheal, 2007; Hansen, 2005). 

Under de senaste årtiondena har det dock skett stora förändringar vad det gäller 

familjemönster bland familjer i Sverige och det finns idag en större variation gällande 

olika familjekonstellationer. Det finns idag även en global mångfald vad det gäller 

familjeformer och familjekonstellationer (Cutas & Chan, 2012; Hansen, 2005; 

Wyness, 2012). Giftermål minskar, skilsmässor ökar, ensamstående föräldrar och 
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familjer med samkönade föräldrar blir allt vanligare (Bäck-Wiklund, 2009; Cheal, 

2007; Cutas & Chan, 2012; Hansen, 2005; Wyness, 2012). Av alla barn i Sverige är 

dock fortfarande tre av fyra folkbokförda hos sina ursprungsföräldrar (Statistiska 

central byrån, 2012). Modern forskning lyfter fram denna mångfald och variation 

gällande olika familjeformer (Finch, 2007). Trots det finns en något begränsad 

kunskap om barns egna erfarenheter av att växa upp i olika familjekonstellationer 

samtidigt som intresset för barns egna berättelser och uppfattningar ökar (Bäck-

Wiklund, 2009). 

 

Det finns idag en hel del forskning gjord på regnbågsfamiljer både gällande föräldrar 

och gällande barn (Malmquist, Hydén, & Zetterqvist Nelson, 2012). En del av 

forskningen har varit inriktad på att undersöka olika aspekter av föräldraskap, medan 

barnperspektivet i den tidiga forskningen framför allt har utgjorts av att undersöka 

barnen i familjernas psykiska välmående och utveckling. Det finns dock exempel på 

studier som inriktat sig på att undersöka barnens berättelser om familj i 

regnbågsfamiljer (Wikström & Möllerstrand, 2011). Det finns vidare även en hel del 

forskning gjord på mammor som blivit ensamstående till följd av en separation (Bak, 

2009). Familjer bestående av en ensamstående mamma som skaffat barn på egen 

hand, i den aktuella studien kallade femmisfamiljer, är dock en nyare familjeform 

som man inom forskningen har begränsad kunskap om, framför allt gällande barnens 

perspektiv (Brewaeys, 2010). 

 

Ensam mor-familjer 

 

Den traditionella kärnfamiljen har som tidigare nämnts varit den dominerade 

familjeformen under lång tid, på senare tid har andra familjeformer växt sig större 

och blivit allt vanligare och ensam mor-familjer är ett sådant exempel (Bak, 2009). 

Ensam mor-familjer är familjer där mamman blivit ensamstående och lever själv 

tillsammans med ett eller flera barn till följd av en separation från barnens andra 

förälder. Historiskt sett finns som ovan nämnt en hel del forskning som inriktat sig på 

barn i denna familjeform men fokus har då framför allt legat på att undersöka vilka 

olika konsekvenser det ensamma föräldraskapet får för barnen i dessa familjer, och en 

mycket liten del har handlat om att undersöka barnens vardagsliv. I en studie som 

kombinerade barns och mödrars perspektiv undersöktes deras gemensamma vardag 

samt barnens uppfattningar om vilka som ingår i familjen (Bak, 2009).  I en annan 

studie jämfördes ensamstående mammors nätverk med nätverk som mammor i 

tvåföräldrafamiljer hade och man fann vissa skillnader (Gunnarsson & Cochran, 

1990). De ensamstående mammorna hade i större utsträckning tillgång till 

multifunktionella relationer i sitt nätverk, det vill säga personer som fyller flera 

funktioner i familjens liv. Dessa mödrar visade sig också ha mer frekvent kontakt 

med personerna i sitt nätverk i jämförelse med mammorna i tvåföräldrafamiljer. 

Mammorna i tvåföräldrafamiljerna hade ett större antal personer i sitt nätverk och en 

förklaring till det kan vara att de även hade tillgång till pappans släkt som en del i sitt 

nätverk.  
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Forskning visar sammanfattningsvis att kontakten med personer i nätverket har större 

betydelse för barn i ensam mor-familjer än för barn i tvåföräldrafamiljer (Bak, 2009). 

Det sociala nätverkets ökade betydelse sker genom både direkt och indirekt kontakt 

med det sociala nätverket. Den direkta kontakten och utbytet med andra vuxna blir 

betydelsefull för barnen samtidigt som de får del av en indirekt vinning på grund av 

den stödjande funktion nätverket utgör för modern som i sin tur får ökad möjlighet att 

ge barnen tid och omsorg.  

 

Bak (2009) menar att det finns två olika sätt att se på hur familjebildandet bland 

ensamstående mammor påverkar kontakten med andra närstående och pratar om det 

utvidgade familjerummet och det förtätade familjerummet. Det utvidgade 

familjerummet skapas genom att modern knyter vuxenkontakter som både hon själv 

och barnen kan ha nytta av och få stöd från. I detta nätverk kunde exempelvis barnets 

pappa, släktingar, vänner och grannar ingå. Det förtätade familjerummet är då 

mamman, barn och de närmaste släktningarna utgör familjen i en nära gemenskap.  

 

Femmis-familjer 

 

Antalet ensamstående kvinnor som vill skaffa barn på egen hand med hjälp av 

assisterad befruktning har ökat mycket de senaste 20 åren (Brewaeys, 2010). Den 

svenska regeringen har fått i uppdrag att utreda och ge förslag på hur en lag för att 

tillåta assisterad befruktning för ensamstående kvinnor ska se ut, vilket väntas 

presenteras inom kort (Justitiedepartementet, 2013). I Sverige är detta sätt att skaffa 

familj ännu inte tillåtet med hjälp av sjukvården och många kvinnor vänder sig därför 

till grannländer. De i studien kallade femmisfamiljerna, är en familjeform på 

framväxt som det idag saknas tillräcklig kunskap om inom forskningen (Brewaeys, 

2010).  

 

Tidigare studier som gjorts gällande familjer med ensamstående mammor som skaffat 

barn på egen hand med assisterad befruktning har framför allt berört mammorna men 

i viss omfattning även barnen (Brewaeys, 2010; Golombok & Badger, 2010; Klock et 

al., 1996; MacCallum & Golombok, 2004; Murray & Golombok, 2005). Forskningen 

har framför allt varit inriktad på att undersöka (a) mammornas psykiska välmående, 

(b) relationen till barnen och (c) familjefunktionen. Den del av forskningen som varit 

inriktad på barnen har till stor del handlat om barns (a) psykiska, (b) sociala och (c) 

beteendemässiga utveckling. Det fattas idag kunskap om barnens egna berättelser och 

uppfattningar om familjer.  

 

Inom forskningen menar man att barnen och mammorna i femmisfamiljerna delar 

karaktärsdrag och förutsättningar med både lesbiska tvåföräldrafamiljer men även 

med andra familjer där mödrar är ensamstående till följd av skilsmässa, vilka kan 

tänkas ha betydelse för barns utveckling och välmående (Brewaeys, 2010; Golombok 

& Badger, 2010). Likheterna med de lesbiska mammorna är att en donator använts 



7 

 

för befruktning och att det inte finns någon närvarande pappa i familjen. I relation till 

andra ensamstående mammor är likheten att även femmismammorna är 

ensamstående. I övrigt finns en hel del skillnader som också kan vara av betydelse för 

barnen. Till skillnad från de lesbiska mammorna har den ensamstående mamman som 

skaffat barn på egen hand ingen partner vilket skulle kunna leda till en högre stress 

för mamma och barn, samtidigt som de inte riskerar att utsättas för homofobiskt 

bemötande vilket de lesbiska familjerna riskerar att göra. Andra ensamstående 

mammor skiljer sig också från femmismammorna då de genomgått en ombildning av 

familjen till följd av en separation eller skilsmässa från barnets andra förälder vilket 

femmismammorna inte har gjort. En ytterligare skillnad mellan de två sistnämnda 

grupperna är att de frivilligt ensamstående mammorna enligt Breweays (2010) oftast 

har goda ekonomiska förutsättningar och är välutbildade till skillnad från många av 

de andra ensamstående mammorna där fler har lägre socioekonomisk status.  

 

Resultaten från den tidigare forskningen pekar sammanfattningsvis på att de så 

kallade femmisfamiljerna behöver betraktas och bemötas som en specifik form av 

ensamstående mammor (Brewaeys, 2010; Golombok & Badger, 2010; Klock et al., 

1996; MacCallum & Golombok, 2004; Murray & Golombok, 2005). Familjeformen 

bör inte likställas med de familjer där mamman blivit ensamstående till följd av 

exempelvis separation eller skilsmässa eftersom mammorna då oftare uppvisar lägre 

psykiskt välmående och lägre funktion i familjen relaterat till de negativa upplevelser 

separationen kan ha medfört för familjen. Som helhet visar forskningen kring 

femmisfamiljer att både barn och mammor genomsnittligt mår och utvecklas på ett 

liknande sätt som barn i såväl heterosexuella- som lesbiska familjer där barn kommit 

till via assisterad befruktning (Brewaeys, 2010; Golombok & Badger, 2010; Klock et 

al., 1996; MacCallum & Golombok, 2004; Murray & Golombok, 2005).  

 

Vad är en familj? 

 

Familjen idag skiljer sig mycket från familjen förr både gällande funktion och 

gällande struktur (Olsson, 2008). Grundläggande för den moderna familjen är att 

viktiga funktioner som arbete, produktion, barnpassning och äldreomsorg placerats 

utanför familjen. Familjen är därför mer beroende av samhällets stöd än tidigare. 

Fram till industrialiseringen och slutet av 1800-talet levde de flesta svenskar i 

storfamiljer. Dagens familj är istället oftast liten och privat. Trots att det bedrivits 

mycket familjeforskning finns det ingen gemensam definition av vad en familj 

egentligen är (Levin & Trost, 1992). Tidigare forskning har främst använt sig av 

juridiska och biologiska definitioner av begreppet familj och har därmed betonat 

blodsband och giftermål (Schmeeckle, Giarrusso, Feng, & Bengtson, 2006). Familj är 

ett diffust och ofta värdeladdat begrepp (Nilén, 1973). Det kan skiljas från släkt och 

hushåll då släkt, som bygger på blodsband, kan vara familj men är det inte 

nödvändigtvis. Man kan vara familj utan att vara släkt och man kan vara släkt utan att 

vara familj. Hushåll är istället en grupp personer som delar bostad samt har ett visst 

ekonomiskt samarbete. En familj kan utgöra ett hushåll men ett hushåll bildar inte 
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automatiskt en familj. Enligt Trost (1990)  kan hushåll vara synonymt med familj och 

vice versa, men den moderna familjen kan vara betydligt mer komplex än så då 

exempelvis skilda föräldrar eller andra familjemedlemmar kan bo i separata bostäder. 

I en äldre definition av familjebegreppet beskrivs en familj som en social grupp som 

karaktäriseras av reproduktion samt av att medlemmarna har gemensam bostad och 

ekonomi. Denna definition innefattar minst två vuxna av båda könen samt ett eller 

flera barn som är egna eller adopterade (Murdock, 1965). Definitionen som är från 

1960-talet utesluter många idag vanligt förekommande familjeformer så som familjer 

som bor i separata bostäder, familjer med samkönade föräldrar, familjer utan barn och 

ensamstående föräldrar.  

    

På senare tid har de juridiska och biologiska definitionerna utmanats av forskare med 

socialkonstruktivistisk utgångspunkt (Schmeeckle et al., 2006). Med denna 

utgångspunkt beskrivs familjebegreppet istället ha många olika och varierande 

betydelser. Vad en familj anses vara skiljer sig från person till person, mellan olika 

kulturer och i olika tidsåldrar. Det är upp till individen att avgöra vem hon eller han 

anser vara sin familj och vad en familj är mer generellt (Gubrium & Holstein, 1990). 

Trost (1990) har dragit liknande slutsatser utifrån sin forskning genomförd i Sverige 

på ett tusental vuxna personer. Han menar att det inte går att fastslå en definition av 

begreppet familj, eftersom detta varierar för varje person som ska definiera 

begreppet. En del individer bygger sina definitioner främst på blodsband eller 

giftermål, andra på sammanboende, emotionell närhet eller hur ofta man träffas, en 

del använder dock helt andra utgångspunkter än dessa. Variationen gällande olika 

individers uppfattning av vad en familj innebär, är så pass stor att det är förvånande 

att vi kan kommunicera med varandra med hjälp av begreppet familj (Trost, 1990). 

Hur den egna familjen definieras kan också skilja sig från hur man i allmänhet 

definierar begreppet familj (Levin & Trost, 1992). I en amerikansk studie där 

författarna tittade på hur just biologiska och bredare sociala definitioner av familj 

användes bland studenter, fann författarna att de olika definitionerna samexisterade 

hos de flesta deltagarna (Holtzman, 2008). Studenterna använde sig alltså av både 

sociala faktorer så som relationella band mellan familjemedlemmarna och biologiska 

faktorer i form av exempelvis blodsband som utgångspunkt för sina resonemang. 

Bland studenternas svar fann författarna även mönster som på olika sätt förstärkte 

mer traditionella familjedefinitioner. Exempel på detta var att de ofta utgick från att 

föräldrarna var av olika kön och gifta samt att olika biologiska kopplingar mellan 

föräldrar och barn betonades. Trots att forskning visat att familj har många varierande 

betydelser och det faktum att den traditionella kärnfamiljen globalt och historiskt sett 

är i minoritet, har ändå kärnfamiljen en stark normativ och moralisk betydelse för 

många (Gubrium & Holstein, 1990). 

 

Barns syn på familj 

 

Hur familj definieras kan alltså vara väldigt olika beroende på vem det är som 

definierar samt om man syftar på sin egen familj eller andra familjer (Gubrium & 
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Holstein, 1990; Trost, 1990). Hur ser då barn på familj, sin egen och andras? Nedan 

följer en genomgång av tidigare forskning kring barns uppfattning av familj och 

familjeliv. 

 

Vad är familj? 

 

Piaget var en forskare som intresserat sig för hur barn i olika åldrar definierar vad en 

familj är. I linje med utvecklingspsykologisk forskning, var fokus för denna tidiga 

forskning om barns syn på familjer hur barnens förståelse för vad en familj är 

utvecklades med ålder och kognitiv utveckling. Enligt Piagets (1928) forskning på 

franska barn under 1920-talet, förändras barns definition i takt med deras kognitiva 

utveckling och förändringen sker i tre faser. Under den första fasen som varar upp 

tills barnet är ungefär nio år gammalt är sammanboende centralt och alla personer 

som barnet bor tillsammans kallas familj oavsett biologiska band. I den andra fasen, 

från att barnet är ungefär nio år gammalt, definieras familj fortfarande mycket utifrån 

omedelbar närhet men även biologiska kopplingar vägs in. Från ungefär elva års ålder 

får barnet istället en bredare och mer generell uppfattning och alla biologiska 

relationer inkluderas oavsett om man bor tillsammans eller inte (Piaget, 1928). Även 

andra forskare har undersökt om och hur barns ålder och kognitiva utveckling 

påverkar deras sätt att definiera vad en familj är. I Gilby och Pedersons (1982) studie 

där barn i förskolan, andra klass, fjärde klass och universitetsstudenter ingick, fanns 

inga åldersskillnader gällande hur deltagarna definierade sin egen eller en typisk 

familj och en kärnfamilj var det vanligaste svaret. Däremot fanns det åldersskillnader 

då barnen skulle ta ställning till om ett antal olika grupperingar var en familj eller 

inte. De yngsta utgick från sammanboende och kontakt mellan medlemmarna för att 

avgöra om gruppen var en familj. Med ökad ålder betonades biologiska band eller 

juridiska relationer i form av giftermål.  En annan studie där barn i första till sjätte 

klass i likhet med Gilby och Pedersons (1982) studie, fick ta ställning om ett antal 

gruppkonstellationer utgjorde en familj, fann författarna också åldersskillnader i 

barnens uppfattningar (Borduin, Mann, Cone, & Borduin, 1990). Resultaten 

överensstämde med Piagets (1928) fynd men forskarna fann även vissa 

könsskillnader. De yngre barnen och framförallt pojkar använde fler konkreta 

kriterier i sina resonemang gällande familjer medan flickor och de äldre barnen 

utgick från mer relationella och abstrakta kriterier. Författarna menar att skillnader 

gällande pojkar och flickors socialisering ligger bakom de observerade 

könsskillnaderna (Borduin et al., 1990). Även andra forskare har sett att yngre barn 

använder sig av mer konkreta termer för att beskriva familjer medan de äldre barnens 

berättelser är mer generella (Morrow, 1998). De äldre barnen generaliserade mer och 

gick utanför sina egna erfarenheter och exempel. Samtliga ovan nämnda studier 

gällande barns uppfattning om familj är dock till åren komna och nedan redovisas 

senare forskning.  

 

I en amerikansk studie undersöktes barns uppfattningar kring familj på flera olika sätt 

och bland barn och unga i olika ålder från fyra år till universitetsstudenter (Newman, 
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Roberts, & Syré, 1993). Det var främst affektiva kriterier som användes som 

utgångspunkt för att definiera familj, särskilt bland de äldre barnen. Andra kriterier 

som ofta förekom var sammanboende samt biologiska band (Newman et al., 1993). 

Bland portugisiska barn i åldrarna fyra till fem år användes sammanboende och 

regelbunden kontakt som utgångspunkter för att definiera familjer (Oliveira-

Formosinho, 2009). Medlemmar som inte bodde tillsammans men som hade nära 

kontakt inkluderades i familjen. I den svenska studie som använts som utgångspunkt 

för denna uppsats, där regnbågsbarn i åldrarna fyra till åtta år ingått, fann författarna 

att (a) emotionell närhet, (b) relationella band, (c) att göra saker tillsammans och (d) 

att bo tillsammans var centrala karaktäristika för en familj (Wikström & 

Möllerstrand, 2011). Även Morrow (1998)  fann att affektiva faktorer som kärlek, 

omtanke, ömsesidigt stöd och respekt var centrala karaktäristika för en familj oavsett 

barnens kön och etniska bakgrund. I en Nya Zeeländsk studie gjord med ungdomar i 

åldrarna sexton till tjugo år betonades också kärlek och olika affektiva faktorer som 

primära kriterier för att en grupp personer ansågs utgöra en familj, detta oavsett 

vilken etnisk bakgrund eller familjeform som ungdomen själv vuxit upp i (Anyan & 

Pryor, 2002). Även bland yngre Nya Zeeländska barn rapporteras liknande fynd då 

(a) kärlek, (b) relationer, (c) omsorg och (d) stöd var mest förekommande i barnens 

svar på vad en familj är (Rigg & Pryor, 2007). Utöver detta var även (a) relationer, 

(b) biologiska band, (c) sammanboende och (d) juridiska faktorer återkommande i 

barnens svar.  

 

Något som också undersökts är huruvida barns uppfattning gällande vad en familj är 

påverkas av strukturen av deras egen familj. I en studie med över 900 tio-tolvåringar 

fann man att barn med separerade föräldrar var mer öppensinnade för olika 

familjeformer (Brannen, Heptinstall, & Bhopal, 2000). Även Oliveira-Formosinho 

(2009) fann att barn med skilda föräldrar hade ett mer öppet sinne gällande vilka 

personer som ingår i en familj. I motsats till detta fann Rigg och Pryor (2007) att barn 

som fortfarande levde i sin ursprungsfamilj var mer accepterande gällande vilka 

grupperingar de ansåg vara familjer än i jämförelse med de barn som upplevt 

familjeförändringar som exempelvis skilsmässa. Även Anyan och Pryor (2002) fann 

få skillnader gällande barns uppfattningar beroende på vilken familjestruktur barnet 

själv levde i. 

Familjens medlemmar 

 

I Andersson och Högstedts (2002) undersökning blev svenska tonåringar tillfrågade 

att tänka på en familj och beskriva hur den ser ut. De allra flesta beskrev då en familj 

med en mamma, en pappa och något eller några barn. Endast tre av ungdomarna 

svarade att familjer kan se olika ut och ingen beskrev en familj med en ensamstående 

förälder, samkönade föräldrar eller en familj utan barn. När ungdomarna fick ta 

ställning till om olika grupper stämde in på begreppet familj var kärnfamiljer den 

mest accepterade familjen samtidigt som de visade en mycket större variation då även 

ensamstående föräldrar, familjer med skilda föräldrar och styvfamiljer till mycket hög 

grad ansågs vara familjer. När Nya Zeeländska tonåringar i åldrarna sexton till tjugo 
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år blev visade bilder på olika gruppkonstellationer ansåg 80% eller mer av dem att 

gifta eller sammanboende kärnfamiljer, ensamstående föräldrar med barn, samkönade 

föräldrar med barn och utökade familjemedlemmar var familj (Anyan & Pryor, 2002). 

Författarna menar att ungdomarnas accepterande inställning i jämförelse med 

resultaten från andra studier kan bero på att acceptansen för olika familjeformer ökar 

med åldern. Även Wikström och Möllerstrand (2011) hittade stor öppenhet för olika 

familjekonstellationer bland regnbågsbarn som var fyra till åtta år. Flera barn valde 

att rita andra regnbågsfamiljer, kärnfamiljer och familjer med ensamstående föräldrar 

då de blir uppmanade att rita en annan familj. Ett barn ritade en familj med två 

pappor, mamma och barn och ett annat barn ritade en familj bestående av ett par och 

en katt. I sitt prat inkluderade de flesta av barnen som hade husdjur också dem som 

en självklar del av familjen (Wikström & Möllerstrand, 2011). Diez-Martinez Day 

och Remigy (1999) som intervjuade franska och mexikanska barn fann att de flesta 

av barnen, oavsett ålder och ursprung, ansåg att deras husdjur var en del av familjen. 

Liknande resultat fick man även i en annan svensk intervjustudie med elvaåriga barn 

(Bäckström, 2006). Gällande andra familjemedlemmar eller släktingar så som far- 

och morföräldrar, föräldrars syskon och kusiner, har båda de Nya Zeeländska 

studierna visat att de i stor utsträckning anses vara familjemedlemmar då barnen 

utifrån bilder eller skriftliga vinjetter fått klassa olika gruppkonstellationer som 

familjer eller inte (Anyan & Pryor, 2002; Rigg & Pryor, 2007). Även i den 

portugisiska studien inkluderades ibland far- och morföräldrar, föräldrars syskon och 

kusiner som medlemmar i familjen beroende på om de bodde tillsammans, hur ofta 

barnen träffade dem samt hur nära deras relation var (Oliveira-Formosinho, 2009). I 

linje med detta fann Brannen et al. (2000) att de personer som barnen i studien ansåg 

utgjorde en familj inte begränsades till de som bodde ihop utan att även föräldrar som 

inte bodde tillsammans med barnen, syskon, mostrar, fastrar och andra släktingar 

också inkluderades. 

 

Att just barn är en central del av familjer och att närvaro av barn spelar stor roll för 

att en gruppering av människor ska uppfattas som familj har visats i flera studier 

(Brannen et al., 2000; Rigg & Pryor, 2007). I Rigg och Pryors (2007) studie märktes 

dock att fler av barnen ansåg att par utan barn var familjer om de var gifta än om de 

endast var sammanboende.  

 

Förutom barn är också föräldrar centrala medlemmar av familjer (Wikström & 

Möllerstrand, 2011). I Morrows (1998) studie såg barnen föräldrarna som viktiga 

personer i sina liv. De beskrev mammor som den primära källan till fysisk och 

emotionell närhet, medan pappor mer beskrevs som omsorgspersoner som man gör 

olika aktiviteter med. I likhet med detta beskriver även Oliveria-Formosinho (2009) 

att barnen gjorde skillnad på mammor och pappors funktioner i familjer. Majoriteten 

av barnen beskrev omvårdnadsaktiviteter som att exempelvis laga mat i samband med 

mamman. Gällande pappan beskrev istället majoriteten av barnen att de gjorde olika 

saker tillsammans med honom som att exempelvis gå på fotbollsmatch. Brannen et al. 

(2000) beskriver att barnen ibland hade mer konservativa och könsnormativa 
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föreställningar då de exempelvis betonade mammans plats i hemmet samtidigt som 

barnens förståelse för föräldrarnas roller ibland avspeglade samhällets diskurser kring 

jämlikhet mellan könen.  I motsats till detta fann Wikström och Möllerstrand (2011) 

att barnen i deras studie inte gjorde någon skillnad gällande mammors och pappors 

funktion i en familj. 

 

Flera av ovan nämnda studier har visat att barn generellt har en accepterande och 

inkluderande syn gällande vilka personer som utgör en familj och hur 

familjebegreppet definieras (Anyan & Pryor, 2002; Morrow, 1998; Wikström & 

Möllerstrand, 2011). Gemensamt för de flesta av studierna är dock att kärnfamiljen är 

den familjeform som flest av barnen anser vara en familj (Andersson & Högstedt, 

2002; Anyan & Pryor, 2002; Diez-Martinez Day & Remigy, 1999; Gilby & Pederson, 

1982; Morrow, 1998; Oliveira-Formosinho, 2009; Rigg & Pryor, 2007). Morrow 

(1998) menar dock att barnen som medverkade i hennes studie hade definitioner av 

familj som inte kretsade kring kärnfamiljsnormen. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Examensuppsatsen syftar till att undersöka och lyfta fram barns berättelser om 

familjer, sin egen och andra. I fokus för studien finns dels barn till frivilligt 

ensamstående mammor som bildat familj via assisterad befruktning och dels barn till 

två olikkönade och sammanboende föräldrar som har fått barn på egen hand. Genom 

att intervjua barn i två olika familjeformer möjliggörs en jämförelse mellan barmens 

berättelser i de olika familjeformerna. I uppsatsen är intresset riktat mot barnens egna 

berättelser om sina familjer och andra familjer, vilka analyseras med den kvalitativa 

metoden tematisk analys. 

 

De frågeställningar som studien utgår från är följande: 

1. Hur pratar barnen i de olika familjekonstellationerna om familjer, sin egen och 

andras, barn och föräldrar? 

2. Vilka likheter och skillnader finns mellan femmis- och relationsbarnens 

berättelser?  

 

Metod 

 

Val av metod 

 

I vårt arbete har vi utgått från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I det 

socialkonstruktivistiska perspektivet ses samhället som socialt konstruerat och det 

skapas genom samspel mellan människor (Willig, 2008). Vad vi människor upplever 

och erfar är aldrig en direkt reflektion av vår omgivning utan dessa upplevelser måste 

förstås utifrån sin särskilda kontext. Samma händelse eller fenomen kan beskrivas 

och förstås på olika sätt, utifrån olika aspekter och sätt att uppleva den på, utan att 

något sätt är mer rätt eller fel än det andra. Forskning utifrån ett 
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socialkonstruktivistiskt perspektiv handlar om att identifiera olika sätt att konstruera 

och skapa social verklighet i en kultur, undersöka användandet av dem och söka efter 

betydelsen av dem för människors sociala handlande (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Med det socialkonstruktivistiska perspektivet som utgångspunkt anser vi att kunskap 

konstrueras i sociala processer vilket medför att det inte finns en objektiv sanning 

utan flera subjektiva sanningar. Vi ser därför oss själva i rollen som intervjuare som 

aktiva medskapare av intervjukontexten och därmed de intervjuade barnens prat, 

vilket vi har tagit hänsyn till i analysen och även lyfter i diskussionen. 

 

Vi har valt att genomföra en tematisk analys på materialet från våra intervjuer. 

Tematisk analys är en vanligt förekommande kvalitativ analysmetod inom 

psykologin, vilken används för att identifiera, analysera och rapportera mönster eller 

teman i data (Langemar, 2008). Andra kvalitativa metoder som hade kunnat vara 

aktuella är grundad teori vilket hade öppnat för en mer teoretisk bild av resultaten 

samt diskursanalys som hade möjliggjort en närmare granskning av de retoriska 

grepp som barnen använder sig av i sitt prat (Willig, 2008). Till skillnad från 

exempelvis diskursanalys eller grundad teori, utgår inte tematisk analys från något 

befintligt teoretiskt ramverk, utan är friare i sin form att anpassas efter materialet, 

aktuella frågeställningar och kunskapssyn (Braun & Clarke, 2006). Det faktum att 

analysen utgår från datamaterialet och inte från något specifik teoriorientering gör 

analysmetoden passande för noviser inom det kvalitativa forskningsområdet (Howitt 

& Cramer, 2008). I tematisk analys identifieras breda teman som summerar innehållet 

i pratet (Howitt, 2010). 

Det finns två huvudsakliga sätt att genomföra en tematisk analys på, vilka är 

induktivt eller deduktivt. Med en induktiv eller datadriven utgångspunkt är temana 

starkt länkade till datamaterialet och bygger inte på teman som tidigare forskning på 

området kan ha identifierat (Braun & Clarke, 2006). Den datastyrda utgångspunkten 

handlar om att hitta det karaktäristiska i datamaterialet och kodningarna är baserade 

på en noggrann analys av vad som finns i det (Howitt & Cramer, 2008). Om 

utgångspunkten istället är deduktiv eller teoridriven är forskningsfrågan ofta mer 

specifik och forskaren är intresserad av hur teman som visat sig i tidigare forskning 

visar sig i det egna datamaterialet (Braun & Clarke, 2006). I denna uppsats har vi valt 

att utgå från en induktiv ansats, teman och analys är därför starkt kopplade till vårt 

datamaterial. 

 

Den tematiska analysen kan utföras i sex steg vilka använts som utgångspunkt i 

denna uppsats (Hayes, 2000). Det första steget innefattar transkribering och 

genomläsning av texten i sin helhet. I nästa steg gås materialet igenom och text som 

är relevant för frågeställningen markeras och nyckelord noteras. I det tredje steget ska 

nyckelorden sorteras utifrån preliminära teman. Därefter gås materialet igenom 

ytterligare en gång och all text som är relevant för ett visst tema samlas vilket innebär 

att texten gås igenom ytterligare en gång för varje tema. Under denna process kan 

vissa teman falla bort, andra växa samman och nya tillkomma. I nästa steg namnges 

och definieras de slutgiltiga temana. I det sjätte och sista steget skrivs en 
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sammanfattande analys för varje tema och citat väljs ut som belyser fynden. Även 

Braun och Clarke (2006) samt Howitt och Cramer (2008) beskriver sex faser i den 

tematiska analysen vilka innefattar samma processer som de ovan beskrivna. 

De teman som identifieras kan befinna sig på olika nivåer, en mer semantisk och 

explicit nivå eller på en latent mer tolkande nivå (Braun & Clarke, 2006). I denna 

uppsats har en kombination av dessa nivåer använts för att kunna ge en bred och mer 

deskriptiv bild av materialet samtidigt som vissa teman ger mer djup till analysen och 

befinner sig på en mer tolkande nivå.    

 

Rekryteringsförfarande 

Femmisbarn 

 

De inklusionskriterier som styrde rekryteringen av femmisbarnen var att barnen 

skulle vara födda mellan åren 2002-2010. Barnen skulle även ha kommit till genom 

assisterad befruktning av en då ensamstående mamma. 

 

Rekryteringen skedde i nära samarbete med Therese Björck och Amanda Hägg. I ett 

första steg i rekryteringen av informanter etablerades kontakt med organisationen 

Femmis. Femmis är en ideell och obunden förening för frivilligt ensamstående 

mammor som bildat familj via assisterad befruktning. En annons där deltagare till 

studien söktes lades ut på föreningens intranät (se appendix A). Utöver detta skedde 

även annonsering via Facebook och Familjeliv. De familjer som visade intresse för att 

delta i studien visade sig ha rekryterats främst via Femmis samt genom slutna 

Facebookgrupper för familjeformen. Detta rekryteringsförfarande kan betraktas som 

en form av tillgänglighetsurval där deltagare rekryterats med hjälp av en person eller 

organisation som har tillgång till den grupp som eftersöks (Langemar, 2008; Yin & 

Retzlaff, 2013).   

 

Intresserade mammor kontaktade oss via mail och lämnade information om hur och 

när de bäst kunde nås. Nästa steg var att de ringdes upp och tillfrågades om intresse 

att medverka fortfarande fanns. Ytterligare information delgavs, de fick chans att 

ställa frågor och möjliga datum för intervju diskuterades. Alla som hört av sig via 

mail var efter ytterligare information fortfarande intresserade av deltagande. Efter 

detta skickades skriftlig information i form av ett brev till föräldrarna (se appendix B) 

samt ett brev formulerat på ett enkelt och lättillgängligt språk till barnen (se appendix 

C). Vid telefonsamtalet uppmanades föräldrarna att läsa upp brevet för sina barn. 

Flera av familjerna hade ytterligare barn som av olika anledningar inte uppfyllde 

inklusionskriterierna. Totalt kontaktades tio familjer med 13 aktuella barn. I en av 

familjerna fanns ytterligare ett barn som uppfyllde inklusionskriterierna men som 

uppgett att det inte ville delta i studien. Några dagar efter att familjerna mottagit den 

skriftliga informationen kontaktades de återigen via telefon. De fick då ytterligare 

chans att ställa frågor och ett datum för intervjun avtalades. Föräldrarna uppmanades 

även att ta kontakt med oss om barnen skulle uttrycka att de inte längre ville delta i 
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studien. Två barn kunde inte delta i studien på grund av sjukdom och ett barn ändrade 

sig dagarna innan vi skulle komma dit och ville inte längre delta. Det barn som innan 

uppgett att det inte ville delta ändrade sig när intervjuaren var på plats i hemmet för 

att intervjua ett syskon och ville delta. Slutligen erhölls informerat samtycke på plats 

vid intervjutillfället från åtta familjer med sammanlagt elva deltagande barn (se 

appendix D).       

Relationsbarn 

 

Inklusionskriterierna för relationsbarnen var att de skulle vara födda mellan 2002-

2010 och bo tillsammans med båda sina föräldrar. Föräldrarna skulle vara av olika 

kön och barnen ha tillkommit genom samlag. 

 

Vid rekryteringen av relationsbarn kontaktades ett antal skolor i närområdet. Skolorna 

skickade ut information om studien till alla familjer som hade barn på skolorna via 

elektroniskt veckobrev (se Appendix A). Då ingen familj visade intresse vid detta 

rekryteringssätt ombads för oss bekanta personer med barn i inklusionsåldern att 

tillfråga familjer på deras barns skolor och delge dem informationsbrev innehållande 

våra kontaktuppgifter, alternativt om familjerna godkände detta, ge oss deras 

kontaktuppgifter. Relationsbarnen rekryterades efter femmisbarnen och 

åldersmatchades med dem. Detta kan betraktas som en kombination av 

tillgänglighets- och handplockningsurval (Langemar, 2008). 

 

Efter att vi fått deras uppgifter ringdes familjerna upp och delgavs samma 

information som den andra gruppen fått samt att de fick chans att ställa frågor. 

Informationsbreven (se appendix B) till föräldrar och barn skickades därefter ut. 

Några dagar efter att familjerna mottagit den skriftliga informationen kontaktades de 

återigen via telefon. De fick ytterligare chans att ställa frågor och ett datum för 

intervjun avtalades. Föräldrarna uppmanades även att ta kontakt med oss om barnen 

skulle uttrycka att de inte längre ville delta i studien. Totalt kontaktades åtta familjer 

med 15 aktuella barn. Två av barnen ville inte delta i studien, ett barn valdes bort då 

åldern inte matchade femmisbarnens och ytterligare ett valdes på grund av 

åldersmatchning samt att intervjun endast kunde genomföras långt efter att de övriga 

intervjuerna. Slutligen erhölls informerat samtycke på plats vid intervjutillfället från 

sex familjer med sammanlagt elva deltagande barn (se appendix D).   

 

Intervjupersonerna 

 

Totalt besöktes 14 familjer varav det i åtta av familjerna fanns två barn som deltog i 

studien. Totalt genomfördes 22 intervjuer varav tio av intervjuerna genomfördes av 

oss två och tolv av Therese Björck och Amanda Hägg. Barnen som ingick i studien 

var från tre år och tio månader (3:10 år) till nio år och nio månader gamla (9:9 år) 

med en medelålder på sex år och elva månader (6:11 år). Av deltagarna var nio flickor 

och 13 pojkar. 
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Femmisbarn 

 

Åtta av de elva femmisbarnen hade ett eller flera sammanboende syskon och i fem av 

familjerna ingick husdjur. Nio av barnens mammor var ensamstående, en av barnens 

mammor hade en särborelation och ett barn var boende tillsammans med sin mamma 

och pappa som tillkommit efter barnets födelse. Samtliga barn har kommit till med 

hjälp av assisterad befruktning på fertilitetskliniker utomlands, alla med hjälp av 

anonym donator. Geografisk var barnen utspridda från södra till mellersta Sverige. 

Sju av barnen var boende i storstad vilket innefattar Stockholm, Göteborg, Malmö 

och Uppsala, två barn boende i närheten av en storstad och fyra i större städer. Barnen 

varierade i ålder från fem år till nio år och två månader med en medelålder på sju år 

och två månader. 

Relationsbarn 
 

Samtliga elva relationsbarn var boende tillsammans med båda sina biologiska 

föräldrar och hade tillkommit genom samlag. I sju av familjerna ingick även husdjur. 

Samtliga barn hade ett eller flera sammanboende syskon. Geografiskt var de spridda 

över mellersta och södra Sverige. Två av barnen var boende i närheten av en storstad, 

fyra i större städer, två i närheten av en större stad och tre på landsort. Barnen 

varierade i ålder från tre år och tio månader till nio år och nio månader med en 

medelålder på sex år och åtta månader.  

 

Intervjuguide 

 

En semistrukurerad intervjuguide (se appendix E) användes som underlag för 

intervjuerna med barnen där de gavs möjlighet att kommunicera både verbalt och 

genom att rita, måla och leka. Intervjuguiden var uppbyggd med övergripande teman 

med dithörande följdfrågor och utarbetades i samarbete med Therese Björck och 

Amanda Hägg. Temana berörde den egna familjen, en annan familj, tillblivelse samt 

mer allmänt om begreppet familj. 

 

En semistrukturerad intervju är den mest använda insamlingsmetoden i kvalitativ 

forskning inom psykologin och lämpar sig väl för intervjuer med barn då den ger 

utrymme för såväl struktur som flexibilitet (Daly, 2007; Langemar, 2008; Tjora & 

Torhell, 2012; Willig, 2008). Vid barnintervjuer krävs en öppenhet och flexibilitet 

gällande vilka frågor som blir viktiga för barnet och det enskilda barnet behöver få 

utrymme att berätta och uttrycka vad hon eller han uppfattar som viktigt, vilket 

möjliggörs i en semistrukturerad intervjuform. Samtidigt som barnintervjuer kräver 

stor flexibilitet krävs det även en viss struktur för att engagera barnet i intervjun 

vilket de olika temana i intervjuguiden möjliggjorde (Tjora & Torhell, 2012). Vi 

använde även vår egen roll som intervjuare för att engagera barnen då vi var aktiva 

under intervjuns gång genom att uppmuntra och involvera dem men också genom att 

tydligt visa vårt intresse för deras berättelser (Cederborg, 2010).  
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Barnen intervjuades under lekfulla former i sin hemmiljö och intervjuerna inleddes 

med att barnen uppmanades att rita en familj med hjälp av material som vi 

tillhandahöll. Samtalet mellan barnet och intervjuaren tog sin utgångspunkt i de 

bilder som barnet ritade vilket innebar att en interaktion mellan ord och bild uppstod i 

intervjusituationen. Att inleda barnintervjuer med att rita har visat sig lämpligt då det 

hjälper till att få igång intervjun, kan fungera som ett underlag för frågor samt vara ett 

konkret stöd i intervjusituationen (Hansen Orwehag, 2013; Kvale, Brinkmann, & 

Torhell, 2009; Scott, 2008). I nästa steg ombads barnen att rita en annan familj. Hade 

barnet börjat med att rita sin egen familj fick de nu rita en annan familj, vilken som 

helst. Om de istället hade börjat med att rita en annan familj än sin egen ombads de 

istället att rita sin egen familj. Frågorna som ställdes anpassades efter den familj som 

barnet valde att rita. Efter att konkreta frågor kring de två familjer som barnen ritat 

ställts, ställdes mer övergripande frågor om fenomenet familj. Därefter följde frågor 

om tillblivelse vilka behandlas i Björck och Häggs (2014) uppsats. Vår strävan var att 

hela tiden använda så öppna och inbjudande frågor som möjligt för att ge utrymme 

för barnets egna berättelser (Cederborg, 2000; Hansen Orwehag, 2013). Intervjuerna 

genomfördes med stor följsamhet till barnet, vilket bland annat betydde att barnets 

egna begrepp och ordval användes vid följdfrågor och förtydligande (Poole & Lamb, 

1998). Det innebar konkret att barnet inte fick frågor gällande exempelvis pappor 

eller donatorer om barnet inte uttryckligen själv använt dessa begrepp. I vissa 

intervjuer ställdes frågor under tiden barnet ritade, i andra fall ritade barnen klart sina 

teckningar innan frågor ställdes, allt utifrån en individuell anpassning till barnens 

förmåga. Även tiden för intervjuerna styrdes av barnen och var avhängt på i vilken 

omfattning de ville och hade ork att berätta och rita.  

 

Utöver barnintervjuerna genomfördes korta strukturerade intervjuer med en eller två 

föräldrar (se appendix E). Föräldraintervjuerna utgick från en kort och strukturerad 

intervjuguide med specifika frågor gällande vilka som ingår i familjen, barnets 

tillblivelse samt om och på vilket sätt föräldern eller föräldrarna pratat om tillblivelse 

med barnet. Frågornas konkreta karaktär gjorde att en strukturerad intervjuguide var 

passande (Langemar, 2008). Intervjuerna med föräldrarna utfördes för att komplettera 

barnens bild av hur de blev till och hur familjen ser ut, med förälderns eller 

föräldrarnas beskrivning. Föräldrarnas svar antecknades enbart då de inte låg till 

grund för någon vidare analys.  

Insamlingsmetod 

 

Enligt lagen om etikprövning som avser människor (SFS 2003:460) hämtades 

informerat samtycke in från barnens vårdnadshavare innan intervjuerna. Även 

barnens samtyckeskompetens tillvaratogs (Johansson & Karlsson, 2013). Detta 

gjordes genom skriftlig information med anpassat språk riktad till barnen samt genom 

information kring frivillighet och möjligheten att avbryta deltagande i studien 

närhelst under intervjuns gång (Johansson, 2013a; Poole & Lamb, 1998; Sobring, 

2013). Samtyckesprocessen var genomgående under hela träffen med barnen, både 
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innan och under intervjun. Samtycket med barnen säkerställdes under intervjuns gång 

med konkreta frågor om fortsatt deltagande (Christensen, 2000; Johansson, 2013a). 

För att säkerställa att det tilltänkta tillvägagångssättet, att rita och prata, fungerade 

och för att testa den utformade intervjuguiden genomfördes ett antal pilotintervjuer 

med barn i de aktuella åldrarna för studien (Johansson, 2013b). Pilotintervjuerna 

medförde ett antal justeringar i intervjuguiden vad det gällde frågor och 

formuleringar samt genererade värdefull kunskap att förhålla sig till när det kommer 

till att intervjua barn gällande de berörda ämnena familj och tillblivelse. Detta 

handlade om saker som att det för vissa barn fungerade bäst att prata samtidigt som 

de målade medan andra behövde få måla klart innan frågor ställdes. Det blev även 

tydligt att frågorna kring tillblivelse behövde utvecklas för att få ett rikare material 

om detta ämne. Kontentan av pilotintervjuerna var att det valda tillvägagångssättet, 

att låta barn rita och i samband med det prata om begreppet familj, var genomförbar 

med hjälp av den utformade intervjuguiden samt att det genererade ett rikt material. 

Intervjuerna genomfördes i barnens hem under perioden 8 februari till 2 mars år 

2014. De genomfördes i samtliga fall under dagtid på lediga dagar. Den effektiva 

tiden för intervjuerna varierade mellan ca 14 min till 70 min och den genomsnittliga 

tiden var 39 min. Utöver den effektiva intervjutiden spenderades sammanlagt i de 

flesta fall ungefär två timmar i barnens hem i samband med intervjun där tid för fika 

med familjen och övrig socialisering ingick. Detta genomfördes som ett led i att 

skapa ett gott klimat för intervjun genom att ge barnen en chans att lära känna 

forskaren (Hansen Orwehag, 2013; Tjora & Torhell, 2012). Tillsammans 

genomfördes 22 stycken intervjuer varav tolv utfördes av Therese Björck och 

Amanda Hägg och övriga tio utfördes av oss två.   

Valet att genomföra intervjuerna i barnets hem var ett led i att skapa ett tryggt och 

bekvämt klimat för intervjun. Platsen för intervjuer med barn är av betydelse när det 

kommer till deras känsla av kontroll, vilket var vår intention att uppnå (Wyness, 

2012). Vårt val att utföra intervjuerna i barnens hem motiveras vidare av kunskapen 

om att barns beteende och attityder är kontextbundna samt att det kan vara till nytta 

för barns kommunikation att känna trygghet och befinna sig i ett bekant sammanhang 

(Hill & Boushel, 1997; Langemar, 2008; Wyness, 2012). Barnens hem ansågs därför 

vara en passande miljö att prata om begreppet familj. Barnen fick själva välja var i 

hemmet intervjuerna skulle göras och i flera fall bestämdes det i samråd med 

föräldrarna. Majoriteten av intervjuerna, femton stycken, genomfördes i 

gemensamma utrymmen i hemmet så som i kök eller vardagsrum medan sju 

genomfördes i barnens rum. Under sex av intervjuerna var föräldrarna närvarande i 

rummet under intervjun. I övrigt genomfördes intervjuerna i enrum med barnen. I de 

fall då en förälder närvarade ombads de att delta så lite som möjligt i samtalet. 

Under intervjun arbetade vi med ett lyhört, öppet och tillåtande förhållningssätt där 

barnen fick gott om betänketid och vi la uppmärksamhet på barnens signaler vad det 

gällde tid för paus och vila (Aronsson, 2004; Kampmann, 2000; Langemar, 2008). 

Det ledde till att flera av intervjuerna delades upp för pauser där bland annat lek, fika 

och toalettbesök ingick. 
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Alla intervjuer filmades, både barn och föräldrar hade informerats om detta 

muntligen samt i sina respektive informationsbrev och samtycke från föräldrarna och 

från barnen inhämtades på plats. Intervjuerna filmades av flera skäl och framför allt 

handlade det om att fånga barnens kommunikation så bra som möjligt då både verbal 

och icke-verbal kommunikation fångas upp på film (Poole & Lamb, 1998). Det 

handlade också om att ge barnen en större bredd i deras sätt att uttrycka sig. En 

ytterligare aspekt av att filma intervjuerna var att det gav oss en djupare förståelse för 

vad barnen uttryckte och ett filmat material ökar möjligheten till valida tolkningar av 

barnens berättelser då flera aspekter av deras kommunikation fångas upp (Daly, 2007; 

Greenstein, 2006). Det var också ett led i att vi som intervjuare skulle kunna vara 

fullständigt närvarande och uppmärksamma på konversationen och inte behöva 

fundera över att minnas barnens prat (Daly, 2007). Barnen involverades i processen 

med att montera upp och sätta igång och stänga av kameran, allt för att stärka barnens 

känsla av kontroll över intervjusituationen men samtidigt också för att neutralisera 

inspelningen (Hansen Orwehag, 2013; Johansson, 2013b). Flera av barnen använde 

sig av möjligheten att sätta på och stänga av kameran i samband med exempelvis 

pauser och toalettbesök. Samtliga barn samtyckte till att intervjusituationerna 

filmades. Ett par av barnen valde självmant att avsluta intervjun efter en kortare tid.  

 

Bearbetning och analys av data 

 

Det är huvudsakligen barnens prat som har som har legat i fokus för analysen medan 

de teckningar som barnen ritade under intervjuerna främst har hanterats som ett 

komplement. Ett fåtal utvalda bilder presenteras även i denna uppsats. Det 

transkriberade talet är därmed det material som i huvudsak legat till grund för 

analysen.  

Transkribering 

 

Transkribering från videofilm till skriftligt material utfördes av samma person som 

genomfört intervjun kort därefter vilket innebar att tolv intervjuer transkriberades av 

Therese Björck och Amanda Hägg och resterande tio transkriberades av oss två. Att 

personen som genomförde intervjun även transkriberade materialet inom en 

närliggande tid, gjorde det lättare att uppfatta vad som sades på filmen, då minnet av 

intervjun fortfarande var färskt. Att transkribera kort efter en utförd intervju innebar 

också att intervjuaren kunde dra lärdomar från en intervju till nästa (Gillham, 2008). 

Under transkriberingen gavs alla omnämnda personer fiktiva, könsöverensstämmande 

namn för att säkra deltagarnas konfidentialitet. Det talade språket transkriberades 

ordagrant och innehåller således även tveksamheter i talet av ”hm”-typ och andra 

upprepade interjektioner. Förutom tal innehåller transkriptionerna även vissa icke-

verbala aspekter av konversationen som när någon pekar, axelryckningar och skratt. 

Det finns ingen standard för hur noggranna transkriberingar bör vara (Kvale et al., 

2009). Noggrannheten beskrivs vara ett val för forskaren som bör baseras på syftet 

och vald analysmetod. Då fokus ligger på den språkliga stilen och sociala 
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interaktionen kan saker som pauser, intonation och överlappningar ha en central 

betydelse, detta är däremot inte lika viktigt då fokus för analysen är innehållet i det 

som sägs. Då vi i denna uppsats har valt att använda oss av tematisk analys, då främst 

innehållet i talet står i fokus, valde vi att inte ta med detta i våra transkriptioner. I de 

fall då direkta citat används, samt vid delar av materialet som vi ansåg var av extra 

vikt för vår analys, har transkriptionerna granskats av ytterligare en person som inte 

utförde intervjun. Transkriberingarna blev sammanlagt 262 sidor, längden varierade 

mellan fem och 21 sidor per intervju med en genomsnittlig längd på cirka tolv sidor. 

Det transkriptionskonventioner som används är: 

 

( ) icke-verbal kommunikation 

[…] avsnitt ur citatet borttaget 

Sammanfattning och bearbetning av intervjuerna 

 

Efter att alla intervjuer transkriberats skrev den person som utfört intervjun och 

transkriberingen en sammanfattning av intervjun vilket innebär att Therese Björck 

och Amanda Hägg sammanfattade tolv intervjuer medan vi två sammanfattade 

resterande tio. Sammanfattningen innehöll en tolkning av vad intervjuaren mindes 

och det som framstod som viktigt och centralt i intervjun. Även idéer och reflektioner 

som uppstått i samband med intervjun ingick i sammanfattningen. Syftet med 

sammanfattningarna var att ge en helhetsbild av intervjuerna som inte är lika lätta att 

upptäcka i transkriberingen (Widerberg, 2002). Efter att sammanfattningarna var 

gjorda upphörde samarbetet med Therese Björck och Amanda Hägg och arbetet med 

våra respektive uppsatser fortsatte separat.  

 

Analysen inleddes med att hela det transkriberade materialet, sammanfattningarna 

och föräldraintervjuerna lästes igenom av oss båda uppsatsförfattare. Syftet med detta 

var att vi båda skulle lära känna materialet ordentligt. Noggrann och upprepad 

genomläsning av materialet är mycket viktigt och beskrivs utgöra grunden i analysen 

(Braun & Clarke, 2006). Efter den initiala genomläsningen valdes relevant material 

ut. Detta gjordes då hela materialet innehöll barnens prat kring tillblivelse vilket inte 

stod i fokus för denna uppsats, samt att det innehöll för analysen ovidkommande prat, 

då barnen exempelvis visade och pratade om olika leksaker. Detta urval gjordes med 

försiktighet och då osäkerhet uppstod gällande ett stycke inkluderades det istället för 

att exkluderas. Då denna gallring var genomförd återstod 148 sidor transkriberat 

material. 

 

Nästa steg i arbetet var ytterligare en genomläsning av det relevanta materialet då 

materialet kodades med nyckelord som antecknades i marginalen. I detta skede höll 

vi oss fortfarande mycket nära materialet och de nyckelord som noterades togs direkt 

från intervjupersonernas prat. Även funderingar, tankar och idéer som uppkom under 

läsningen antecknades. Denna process utfördes av oss båda parallellt för att se vilken 

samstämmighet vi hade i våra respektive kodningar. De nyckelord som antecknats i 

marginalen under genomläsningen fördes samman i ett dokument. I de fall då samma 
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nyckelord använts fördes dessa samman till ett och då olika nyckelord använts 

inkluderades istället båda två.   

 

Nyckelorden lästes sedan noggrant igenom, mönster som uppmärksammades och 

idéer som väcktes noterades också under denna fas. Därefter grupperades 

nyckelorden så att de som bedömdes höra samman samlades. Med utgångspunkt i de 

grupperade nyckelorden bildades teman som täckte innebörden av de innehållande 

nyckelorden. De teman som bildades befann sig fortfarande mycket nära det 

ursprungliga materialet, och det var därmed ett stort antal teman, ett femtiotal.      

 

Våra ursprungliga teman samlades sedan i färre och bredare teman. Vissa teman gick 

ihop och var lika och därefter abstraherades dem. På så sätt skapades bredare teman 

med tillhörande underrubriker. Väl i den fasen upptäckte vi att det fanns olika sätt att 

angripa och lyfta fram våra teman. Vissa teman visade sig vara mer abstrakta och 

avspeglade i högre grad underliggande idéer och antaganden, medan andra var mer 

konkreta och reflekterade en mer semantisk eller explicit nivå (Braun & Clarke, 

2006). Nästa steg i processen var att vi funderade över och diskuterade hur vi skulle 

presentera våra teman där vi slutligen valde en kombination av konkreta och 

abstrakta teman. Vid denna tidpunkt återstod fem teman, vilka ansågs vara de mest 

centrala och intressanta samt som bidrog till att besvara våra frågeställningar. När vi 

valt ut teman gick vi tillbaka till transkriptionerna och samlade allt material som var 

relevant för varje tema i ett dokument. Detta material lästes sedan återigen igenom 

och diskuterades tillsammans på nytt. I det relevanta materialet skönjde vi mönster 

och återkommande beskrivningar och utifrån det bildade vi underteman. Under 

arbetets gång föll vissa teman bort medan andra växte fram, detta för att maximera 

passformen mellan data, nyckelord och teman (Howitt, 2010). Därefter gick vi 

igenom det relevanta materialet ytterligare en gång för att välja ut passande excerpt 

och slutligen skrevs texter för alla våra teman samman.  

 

Etiska överväganden 

 

Under arbetet med denna uppsats har en rad etiska reflektioner och 

ställningstaganden gjorts. Innan studien startades lämnades uppsatsidén in för etisk 

granskning av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping, vilken godkände 

idén (Diarienr, IBL-2013-00207).  

 

I barndomsstudier betonas ofta vikten av att lyfta fram och ge kraft åt barnens egna 

röster. Genom att göra barn till experter och aktiva informanter inom forskning 

möjliggörs en beskrivning av barnens värld utan vuxen feltolkning och förförståelse 

(Bäck-Wiklund & Lundström, 2009). Samtidigt understryks vikten av etisk 

medvetenhet vid forskning som involverar barn (Christensen, 2000; Kellett, 2010; 

Tufte, 2000). Mellan barn och vuxna råder ofta en viss obalans i maktförhållandet 

(Kellett, 2010). Då barnet innehar informantrollen kan det lätt känna sig utnyttjat och 

tvunget att svara på den vuxnes frågor. För att undvika detta är kontinuerlig etisk 
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reflektion nödvändig. Som ett led i detta framhålls att barnet ska ge ett pågående 

informerat samtycke till deltagande. Detta innebär att barnet ska ges tillräcklig 

information om studien, hur den kommer att gå till, vad syftet med studien är, 

huruvida deltagandet är anonymt och hur fynden kommer att rapporteras, helst både 

skriftligt och muntlig. Informationen ska delges med ett språk som barnet kan förstå. 

Det innebär också att deltagarna är införstådda med att de när som helst kan avbryta 

sin medverkan utan att behöva uppge någon anledning.  

 

Med utgångspunkt i detta sändes, förutom skriftlig information om studien till 

föräldrarna, ett informationsbrev formulerat med ett enkelt och lättillgängligt språk 

till barnen. Vid telefonkontakt med föräldrarna inför intervjuerna betonades vikten av 

att i förväg läsa upp detta brev för barnen så att de skulle få möjlighet att överväga 

sitt eventuella deltagande i studien. Vid intervjutillfället gavs på nytt informationen 

muntligt och både barn och föräldrar gavs gott om utrymme att ställa frågor. Under 

dessa samtal framhölls även att barnen när som helst kunde avbryta intervjun utan 

följder eller skyldighet att uppge ett skäl. För att ytterligare försäkra barnens frivilliga 

deltagande ställdes även avdramatiserade frågor så som exempelvis ”vill du fortsätta 

prata eller vill du hellre gå till mamma/pappa?” under intervjuerna. En förutsättning 

för intervjuer med barn är att skapa en trygg miljö (Cederborg, 2000). Med hänsyn till 

detta genomfördes intervjuerna hemma hos barnen på en plats i hemmet som de 

själva valde. Barnen fick även själva välja om de ville att deras föräldrar skulle 

närvara under intervjun. Även detta underlättar för barnen att avbryta intervjun då de 

hade möjlighet att lämna intervjun och gå till en förälder om de kände sig osäkra.    

 

Intervjuerna med barnen filmades vilket också kan ses som ett etiskt dilemma då det 

kan få barnen att känna sig obekväma och kränka deras integritet (Haudrup 

Chrisensen, 2000). För att minska risken för detta och för att ge barnen större kontroll 

över situationen ägnades tid före intervjuerna till att visa barnen hur kameran 

fungerade och hur den kunde stängas av för att på så sätt ge barnen ytterligare 

möjligheter att avbryta deltagandet om det skulle vilja. Filmerna har även hanterats 

på ett mycket säkert sätt vilket innebär att de lagrats på externa hårddiskar eller i låsta 

mappar och endast analyserats av oss fyra studenter vilket både föräldrar och barn 

informerades om skriftligt samt muntligt.  

 

Då gruppen frivilligt ensamstående mammor som fått barn med hjälp av assisterad 

befruktning är en minoritetsgrupp i dagens samhälle har åtgärder vidtagits för att inte 

belysa familjeformen på ett problematiskt och stigmatiserande sätt. Detta för att 

undvika att i värsta fall synliggöra deras icke-normativa familjekonstellation på ett 

sätt som för barnen medför att det framstår som ett problem för dem. Detta var inte 

syftet med intervjuerna och därför har stor följsamhets vidtagits under intervjuerna 

och inga begrepp så som ”pappa”, ”donator” eller liknande har använts såvida barnen 

inte själva först använt dem. De frågor som ställts har varit öppna och gav på så sätt 

utrymme för barnens egna berättelser. 
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Kvalitativa forskningsintervjuer ger ofta en nära inblick i barnens liv (Jensen, 2000). 

Målet vid intervjuerna är att skapa tillit och trygghet mellan barnet och forskaren för 

att barnet ska kunna berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Denna tillit och 

trygghet kan även medföra att barnet berättar om mer känsliga och sårbara ämnen än 

de som är i fokus för studien. Då samtliga intervjuare har tidigare erfarenhet av arbete 

och samtal med barn fanns en bra beredskap för detta. 

 

Resultat 

 

Resultatet av analysen är uppdelad i två huvudsakliga avsnitt vilka är Familjen som 

struktur och Familjen som görs. Först presenteras avsnittet Familjen som struktur där 

barnens prat som handlar om familjens medlemmar, familjen kännetecken, släkt och 

hur familjer kan se olika ut behandlas. Efter detta följer avsnittet Familjen som görs. 

Detta avsnitt behandlar mammarollen, papparollen, skillnader och likheter mellan 

mammor och pappor, barnrollen samt vad familjen gör tillsammans. Resultaten 

sammanfattas även i tabellen nedan. 

 

 
Figur 1. Resultatsammanfattning. 

 

Familjen som struktur 
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Familjen som struktur handlar om hur barnen beskriver familjens mönster och 

organisation. Hur familjer kan se ut och vilka personer det är som utgör familjer, är 

ämnen som kommer att belysas. Avsnittet innehåller fyra teman vilka är Familjens 

medlemmar, Familjens kännetecken, Släkt och Familjer är olika. Dessa i sin tur 

innehåller en rad olika underteman som redovisas nedan. 

Familjens medlemmar 

 

Ett tema i barnens beskrivningar av familjer handlar om familjens medlemmar, det 

vill säga vilka personer som ingår i familjer. Barnens beskrivningar av vilka 

medlemmar som ingår i en familj är till största del liknande i de båda grupperna. 

Såväl femmis- som relationsbarnen inkluderar huvudsakligen föräldrar och barn som 

medlemmar i familjer. Gällande husdjur och huruvida de räknas som 

familjemedlemmar finns viss variation. En majoritet av de barn som har husdjur 

inkluderar inte dem i sina berättelser eller teckningar av familjer. Samtidigt ses 

husdjuren av ett flertal barn som självklara medlemmar i familjen. Här finns en 

skillnad mellan grupperna där alla utom ett av femmisbarnen som har husdjur i 

familjen inkluderar dem i sin familj. Detta till skillnad mot relationsbarnen där endast 

ett av barnen som har husdjur inkluderar djuren i familjen. En annan skillnad som 

uppmärksammats är att ett fåtal av femmisbarnen beskriver en utvidgad familj, vilket 

inget av relationsbarnen gör.  Döda familjemedlemmar är också något som två av 

barnen berör under intervjuerna. Ett av barnen ritade och berättade om ett äldre 

syskon som avlidit före födseln som en del av familjen medan ett annat barn ritar med 

ett dött husdjur. Det var också ett av barnen som valde att rita med en påhittad 

lillasyster i sin egen familj. 

Föräldrar och syskon 

 

Föräldrar och syskon inkluderas av alla barn i sitt prat om familjen även om ett barn 

inledningsvis glömmer att rita sitt äldre syskon och sedan väljer att låta bli, då 

syskonet uppges vara för jobbigt att rita dit. Nils är ett av barnen som berättar att hans 

familj består av honom, hans bror och hans mamma. 

 

Nils, 5:0 år, femmisbarn 

 

I:[…] Kan inte du berätta lite om vilka som är (ohörbart) i familjen. 

N: Det där är jag (pekar). 

I: Mm. 

N: Men när jag håller på att fötts. 

I: Mm. 

N: Och det där är mamma (pekar). 

I : Mm. 

[…] 

N: Och det där är min storebror (pekar). 
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Nils berättar här om sin teckning föreställande hans familj där han har ritat sig själv i 

sin mammas mage och sin storebror. Han själv, mamma och storebror beskrivs vara 

familjens medlemmar. Ett annat barn som ritat och berättar om sig själv, sina syskon 

och föräldrar är Elvis. 

 

Elvis, 5:4 år, relationsbarn 

 

E: Så nu ritade jag familjen. 

I: Så, är det hela familjen, och vilka är de då, de är mamma. 

E: Aa, mamma, Sandra (säger tillsammans med intervjuaren) 

[…] 

I: Du eller var det? 

E: Ja, de e ja (pekar på sig själv) 

I: Det är du. 

E: Nej, det här är pappa. 

I: Det är pappa, okej. 

E: Och där är Fredrik och där är giftiga trädet. 

[…] 

E: Det här är Linus. 

I: Linus. 

E: Och det här är jag. 

 

Elvis berättar här att hela hans familj består av honom, hans tre syskon och hans 

föräldrar. Även Emma ritar och berättar om föräldrar och barn som familjens 

medlemmar. 

 

Emma, 8:0 år, relationsbarn 

 

I: Vad är det här för familj då, du har ritat? 

E: Vet inte (skratt). 

I: (Skratt). Vet inte. Vilka finns med i denna familjen då, kan du berätta? Vilka är det 

här? 

E: (Skratt). Vet inte riktigt. 

I: Du sa innan att det här är mamman (pekar) och det (pekar)? 

E: Pappan. 

I: Mm. 

E: Barn (pekar), barn (pekar) och barn (pekar). 

 

Emma har här ritat en annan familj som består av en mamma, en pappa och tre barn. 

Oavsett familjeform blir en kärnfamiljsnorm tydlig i barnens beskrivningar kring 

vilka som ingår i en familj. En mamma och en pappa med barn är det som är 

utgångspunkten för vad en familj består av, även om femmisbarnen ibland pratar om 

en ensamstående mamma. Föräldrar och barn är alltså de familjemedlemmar som 

spontant berörs av de allra flesta av barnen.   
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Husdjur 

 

Av de barn som har husdjur i hemmet inkluderar en del av dem, främst femmisbarn, 

även dessa i sin familj i både sitt tal och teckningar (se Figur 2). 

 

 
Figur 2. Ett barn har ritat sin egen familj bestående av sig själv, mamma, bror och 

katt. 

 

Hans är ett annat av barnen som inkluderar sitt husdjur i familjen. 

 

Hans, 8:3 år, femmisbarn 

 

I: Kan du inte berätta lite mer om din familj? 

H: Den består av mig, mamma och Tussan. 

I: Och Tussan. 

 

Hans svarar på frågan om han kan berätta mer om sin familj genom att beskriva vilka 

medlemmar som ingår i familjen. Han berättar här att hans familj består av honom 

själv, hans mamma och hans hamster. Hans hamster nämns här som en lika självklar 

del av familjen som han själv och hans mamma. Bland femmisbarnen pratar alla barn 

utom ett som har husdjur om dem, och benämner dem som familjemedlemmar. Bland 

relationsbarnen är det bara ett av de barn som har husdjur som nämner sina husdjur 

och inkluderar dem som en del av familjen. Övriga barn som har husdjur berättar inte 

som dessa när de pratar om sin familj, exempelvis Johanna. 

 

Johanna, 5:0 relationsbarn 

 

J: Så nu har jag ritat hela familjen. 

I: Okej, kan du berätta nånting om din familj, vilka är det på bilderna sa du? 
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J: Det här är Sussi, det är Astrid, pappa och Johanna. 

  

Johanna berättar här att det är hennes mamma, pappa, syster och hon själv som är 

hela hennes familj. Johanna har husdjur hemma men berättar inte om dessa när hon 

pratar om sin familj. Förutom människor och djur finns det ett fåtal av femmisbarnen 

som även pratar om andra personer som medlemmar i familjen. 

Utvidgad familj 

 

En skillnad som uppmärksammats mellan femmis- och relationsbarnen är att det 

bland femmisbarnen fanns barn som beskriver en utvidgad familj. Två av 

femmisbarnen inkluderar sina morföräldrar samt sina morbröder som en del av 

familjen, både i sitt prat och i sina teckningar, och ett av dessa barn inkluderade även 

en kusin i sin familj. Ytterligare ett femmisbarn pratar om sin mormor som att hon 

nästan är en del av deras familj. Sofia är ett av de barn som pratar om en utvidgad 

familj. 

 

Sofia, 6:1 år, femmisbarn 

 

I: Okej. Så det här är din familj alltså? 

S: Mm. 

I: Mm. Kan du berätta om dom? 

S: Det här är min morbror. (Pekar) 

I: Mhm. 

[…] 

S: Och Sara. Det är min morbrors barn. Hon är gullig, liten och ett år. 

[…] 

S: Och min mormor. 

I: Mm 

[…] 

S: Kolla så morf får stor mustasch. 

I: Stor mustasch han fick ja. (Skrattar) 

S: (Skrattar) 

I: Mm. 

S: Kolla min lillebror då i den. 

 

Sofia både ritar och berättar förutom om sig själv, sin mamma och sina syskon, även 

om sin mormor, morbror samt sin kusin som en självklar del av sin familj (se Figur 

3). Sofia upptäcker när hon berättar om sin familj att hon glömt att rita med sin syster 

på teckningen men väljer att inte måla dit henne då hon inte vill ha med systern på 

teckningen för att hon är för jobbig att rita.  
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Figur 3. Sofias familj med henne själv, mamma, mormor, morbror och kusiner. 

 

Ytterligare ett av femmisbarnen, Sara, räknar nästan sin mormor som en 

familjemedlem, mormor ritades inte med på teckningen, men den egna familjen 

ritades i mormors hus. 

 

Sara, 6:1 år, femmisbarn 

 

I: Mm. Men du, vilka är med i er familj egentligen? 

S: Mm.. Mamma, Lotta min lillasyster, och Erik och jag. Min mormor. Hon är nästan 

med. För hon brukar komma och hälsa på, nu är hon pensionär. 

 

Sara beskriver här vilka som ingår i hennes familj. Efter att hon räknat upp sin 

mamma, sina syskon och sig själv berättar hon här att även mormor nästan är en del 

av familjen sedan hon blivit pensionär. Utifrån det Sara säger här verkar det som att 

mormor spenderat mer tid med Sara och hennes familj sedan hon blev pensionär. Sara 

pratar under intervjun mycket om sin mormor och ritar även sin egen familj i sin 

mormors hus men mormor kommer inte med på teckningen. Att mormor är mycket 

tillsammans med familjen gör att hon nästan är en del av den men ändå inte riktigt. 

Att femmisbarnen men inte relationsbarnen pratar om en utvidgad familj kan ha flera 

orsaker. En sådan skulle vara att andra familjemedlemmar så som morföräldrar och 

morbröder får en viktigare och närmre roll i femmisfamiljerna. Detta eftersom de 

består av en ensamstående förälder till skillnad från relationsfamiljerna där det finns 
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två närvarande föräldrar.   

De döda 

 

Två av barnen, ett femmisbarn samt ett relationsbarn, pratar även om döda 

familjemedlemmar. Ett exempel på detta är Emelie. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Vad sa du att hon hette som var där uppe nu igen? 

E: Seline. 

I: Seline, just det. Åh, är det vingar där? 

E: Mmm, hon är ju död. 

I: Just det, som en ängel ja. 

E: Ja. 

 

Emelie ritar här dit sin döda storasyster, som hon aldrig träffat, på sin teckning 

föreställande hennes egen familj. Systern ritas sedan dit ovanför övriga familjen och 

inkluderas i Emelies beskrivning av familjens medlemmar. Även Hans pratar om 

döda familjemedlemmar. 

 

Hans, 8:3 år, femmisbarn 

 

H: Eh.. får jag rita släktingar med deras djur som har dött? 

I: Ja, du får rita vad du vill. Vilken familj som helst. 

H: Dom här har ett djur som har dött. 

I: Mhm, men det är fortfarande med i familjen? 

H: Mm. 

 

Hans frågar här om han får lov att rita med familjens djur som dött. Hans fråga kan å 

ena sidan tyda på att husdjuret för honom fortfarande är en del av familjen även efter 

att det dött. Å andra sidan kan det faktum att han frågar om lov att få rita med det 

döda husdjuret tyda på en osäkerhet hos honom gällande huruvida ett dött husdjur 

verkligen räknas som en del av familjen eller inte då övriga personer i familjen tas 

som självklara medlemmar som inte behöver frågas om lov för att ritas med. 

 

När det gäller familjens medlemmar pratar barnen sammanfattningsvis huvudsakligen 

om föräldrar och barn som medlemmar i familjer. Det finns en tydlig 

kärnfamiljsnorm i barnens prat där en familj bestående av olikkönade föräldrar och 

barn är utgångspunkten för barnens resonemang. Det finns även ett fåtal barn i 

femmisgruppen som pratar om en utvidgad familj där mormor, morbror och kusin 

utöver föräldrar och syskon ses som familjemedlemmar. Femmisbarnen inkluderar i 

högre utsträckning husdjur i sina familjer då alla utom ett berättar om djuren som 

självklara familjemedlemmar till skillnad mot relationsbarnen där endast ett av 

barnen inkluderar sina husdjur i familjen. 
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Familjens kännetecken 

 

Familjens kännetecken är ett tema som handlar om vad det är som egentligen utgör 

en familj. På vilket sätt skiljer en familj ut sig, hur vet man och ser man att några 

individer är just en familj? Gällande familjens kännetecken finns få skillnader i 

femmis- och relationsbarnens beskrivningar. Flera av barnen tycker att det är svårt att 

riktigt säga vad en familj egentligen är, men de allra flesta kommer ändå på några 

saker som kännetecknar en familj. Återkommande bland barnens beskrivningar är att 

en familj består av flera personer, oftast fler än två. Föräldrar och barn finns för det 

mesta med i familjer. Här skiljer det sig lite mellan femmis- och relationsbarnen där 

relationsbarnen pratar om två föräldrar, en mamma och en pappa medan 

femmisbarnen pratar om en eller två föräldrar. Barnen beskriver att familjer ofta bor 

tillsammans och att medlemmarna i familjen är mycket tillsammans med varandra. 

En del av barnen tar också upp mer emotionella aspekter för att förklara vad en familj 

är, så som att man älskar varandra, tycker om varandra, tar hand om varandra och 

tröstar varandra. Medlemmarna i en familj beskrivs också vara lika varandra till 

utseendet och det kan då gälla olika aspekter så som hudfärg, ögonfärg eller hårfärg. 

Förälder eller föräldrar och barn 

 

De allra flesta barnen beskriver att en familj består av flera personer, alla teckningar 

av familjer innehåller minst två personer och de allra flesta innehåller tre eller flera. 

Vilka är då medlemmarna som tillsammans bildar familjen? En majoritet av barnen 

menar att ett av familjens huvudsakliga kännetecken är att den består av föräldrar och 

barn. Mattias och Adam är två av barnen som beskriver detta. 

 

Mattias, 6:10 år, relationsbarn 

 

I: För vad är en familj? 

M: Dels att den… två föräldrar och sen har dom barn. Det är vad en familj 

egentligen består av. 

I: Okej. Egentligen består av. 

M: Aa. 

I: Men du har ju ritat en familj som inte består av det här. (Pekar) 

M: (Ohörbart) 

I: Eller? 

M: Aa… För… 

I: Du har ju ritat en familj här. 

M: Aa. 

I: Som där är det ju inte så. 

M: På vilket sätt inte? 

I: Du sa att en familj egentligen är två föräldrar. 

M: Aa. Det är för att deras förälder har dött. 

I: Aa okej. Så då är det inte så. Men det är fortfarande en familj? 

M: Aa. 
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Mattias berättar att en familj består av två föräldrar och deras barn. Mattias teckning 

av en annan familj föreställer en mamma med två barn. Intervjuaren frågar därför om 

familjen på teckningen eftersom den går emot vad han just beskrivit att en familj 

består av. Det visar sig då att den ena föräldern har dött. Mattias grundtanke är att 

familjen består av två föräldrar men hans teckning av en annan familj visar att han 

har erfarenhet av familjer med en förälder.  Även Adam pratar om att en familj består 

av vuxna och barn. 

 

Adam, 7:10 år, femmisbarn 

 

I: Kan man förklara vad en familj är för någonting? 

A: Eh, (ohörbart) (gör massa ljud). En familj är… två eller en vuxna. 

I: En eller två vuxna. 

A: Mm. Och sen barn. 

 

I Adams beskrivning framställs familjen som en entitet bestående av vuxna och barn. 

Han beskriver också att antalet vuxna i familjen kan variera då en familj kan 

innehålla en eller två vuxna, till skillnad från Mattias som menar att en familj 

innehåller två vuxna. Adam betonar dock att det inte räcker med bara de vuxna utan 

att det är kombinationen av vuxna och barn som gör att det blir en familj. 

Att vara tillsammans 

 

Att familjer ofta är tillsammans är ett av de mest förekommande kännetecknen för en 

familj. Frank är ett av barnen som först har svårt att sätta fingret på vad en familj 

egentligen är men som sedan kommer på att familjens medlemmar oftast befinner sig 

på samma ställe. 

 

Frank, 9:2 år, femmisbarn 

 

I: Mm. Kan man förklara för någon som inte vet vad en familj är vad det är för 

någonting? Om man skulle säga så här ”vad är en familj?”, vad svarar man på det? 

F: Jag vet faktiskt inte riktigt jättebra. 

[…] 

I: Nej. Jag tänker på dom här bilderna såhär, om man visar för nån, skulle dom 

förstå att det är en familj då? 

F: Mm… jag tror det. 

I: Mm. Varför skulle man göra det då? 

F: Hm.. det vet jag inte riktigt men jag tror det… 

[…] 

I: Mm. Är det något annat som är speciellt för familjer? 

F: Mm… man… är på typ samma ställe hela tiden. 

 

Frank är ett av barnen som har svårt att förklara vad en familj egentligen är. Efter att 
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han har tänkt efter en liten stund berättar han att en sak som är speciell för familjer är 

att medlemmarna i familjen är på samma ställe hela tiden. Att vara tillsammans är 

alltså en viktig aspekt av att vara en familj som ett flertal av barnen pratar om. Bella 

menar också att familjer är tillsammans och hon berättar att familjer även bor 

tillsammans. 

 

Bella, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: Ah. Hur vet man att det är en familj då? 

B: Det är för att dom är tillsammans och dom bor tillsammans. 

I: Ah. 

B: Men vissa kanske bor ensamma och då är dom inte en familj. 

I: Okej. Vad är en familj för nått då? 

B: Det är… Det är precis som några vänner. 

I: Mm. 

B: Fast… fast dom bor… fast dom bor hos sina barn. Det är precis som vänner. 

I: Som vänner fast man bor… 

B: Tillsammans. 

I: Tillsammans. Okej, mm. Finns det någon annan skillnad mellan vänner och familj? 

B: Jo det är för att… För familjer… Då är dom ju… Vad nu som jag tänkte säga… 

För att familjer gör… gör mer saker tillsammans. 

I: Mm. 

B: De… Och kompisar kan man bara möta på måndag, tisdag, onsdag, torsdag och 

fredag. 

I: Okej. 

B: Och hela familjen kan man möta på måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, 

lördag, söndag. 

 

Bella beskriver här hur medlemmarna i familjer är tillsammans och bor tillsammans. 

Hon liknar familjen med vänner men att familjen skiljer sig från vänner på så sätt att 

de bor ihop, gör mer saker tillsammans och kan ses alla dagar i veckan till skillnad 

från vänner som man bara kan träffa under vardagarna. Helgen blir på så sätt 

familjens egen tid i Bellas berättelse. Samtidigt som flera av barnen anser att vara 

tillsammans mycket är ett av familjens kännetecken så är det ett fåtal barn som 

beskriver att de inte är tillsammans så ofta i sin familj, exempelvis Mattias. 

 

Mattias, 6: 10 år, relationsbarn 

 

I: Okej. Hmm. Och vad gör ni tillsammans? 

M: Inte så värst mycket så inget av det har jag och säga för vi gör inte så mycket 

tillsammans. 

I: Gör ni inte det? 

M: Nä. 

I: Nä. Är ni någonsin det då? 
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M: Aa. 

I: Och vad gör ni då? 

M: Öh. Det är så olika olika gånger så jag vet inte riktigt vilken gång jag ska berätta 

om. 

 

Mattias pratar här om att hela familjen inte gör så mycket saker tillsammans vilket 

det även är ett par andra barn som berättar om. Att vara tillsammans och att göra 

saker tillsammans är dock inte riktigt samma sak, vilket innebär att dessa två aspekter 

av familjens kännetecken inte behöver gå emot varandra. Några av barnen betonar att 

man bor tillsammans med sin familj. Att bo tillsammans är en aspekt som också syns 

i ett fåtal av barnens teckningar där de ritat familjen framför ett hus, bland annat 

Markus som ritat både sin egen och den andra familjen vid sina hus. 

 

Markus, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: […] Vad är en familj för något då? 

M: Eh, mm, en person människa som bor i samma lägenhet. 

I: Okej, så en människa som bor i samma lägenhet, då är det en familj? 

M: Mmm. 

I: Kan du berätta något mer om vad en familj är? 

M: Mmm. (tankepaus) Inte riktigt. 

I: Nej, kommer inte på något mer? 

M: Nej. 

I: Nej. Här har du ju ritat en familj (pekar på teckning), Saras familj. Hur vet man att 

dom är en familj? 

M: För att man ser det typ, att det är ett hus och så, åh man, eh, det är en grupp av 

människor ungefär. 

 

Markus förklarar här vad en familj är för något med hjälp av familjens bostad. Att 

man bor tillsammans är det som för honom är avgörande för att kunna urskilja en 

familj. Han går också vidare och berättar att man kan se att det är en familj för att det 

är en grupp av människor. Det räcker alltså inte med en person för att det ska kunna 

vara en familj. 

Känslomässig närhet 

 

Förutom att en familj ofta är tillsammans och består av en kombination av vuxna och 

barn som kan vara lika varandra så beskrivs familjer också med känslomässiga 

termer. Barnen pratar om att man i familjer tar hand om varandra, bryr sig om 

varandra och älskar varandra, exempelvis gör Emelie det. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Vad är en familj egentligen? 

E: En familj är en som man tycker om och, hmm, så känner man och tycka om någon 
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mest och typ lär sig mycket mer av att vara i familjen och i familj kan man bråka 

också. 

I: Okej, kan man bråka också? 

E: Aa, det kan man faktiskt. 

I: Vad kan man mer göra i en familj mer än att bråka? 

E: Mysa. 

[…] 

E: Men viktigast i familjen är kän, att älska varandra. 

 

Emelie nämner här flera saker som kännetecknar en familj som att man lär av 

familjen, gör saker tillsammans och bråkar. Hon säger att det viktigaste i familjen är 

att man älskar varandra. Att betona just den emotionella aspekten av familjelivet gör 

även Agnes. 

 

Agnes, 7:6 år, relationsbarn 

 

I: Men hur ser man att nått, att en familj är en familj? 

A: Jag vet faktiskt inte. Jag vet i alla fall att en familj där bry man sig om väldigt 

mycket. 

I: Okej. Hur menar du då? 

A: Att man ska vara rädda om sin familj så inte någon dör, så lagar man middag och 

mm. 

I: Okej, så man bryr sig väldigt mycket om sin familj. Och hur visar det sig, att man 

bryr sig? 

A: Man kan vara snäll på något sätt. 

 

Agnes säger att det är svårt att svara på hur man ser att något är en familj men 

berättar att hon i alla fall vet att man bryr sig väldigt mycket om varandra i en familj, 

vilket bland annat innebär att man är rädd om varandra, gör saker för varandra som 

att laga mat och att man kan vara snäll mot. Förutom känslomässig närhet pratar 

barnen även om andra sätt som gör att man vet att det är en familj.  

Familjemedlemmar liknar varandra 

 

Ett flertal av barnen pratar också om att familjemedlemmar på olika sätt liknar 

varandra som ett kännetecken som gör att man kan skilja ut de som tillhör samma 

familj från andra personer. Att barnen pratar om just utseende som ett sätt att skilja ut 

familjer kan ha att göra med att majoriteten av barnen under intervjun blev tillfrågade 

om familjer kan se ut på olika sätt. Detta kan ha lett till att barnen uppfattat frågan 

som att den efterfrågar variation gällande just utseende. Barnen pratar om utseende i 

flera bemärkelser. Dels handlar det om längden på personerna vilket hör samman med 

att familjen består av vuxna och barn som är olika långa. Det handlar också om att 

medlemmarna i samma familj kan ha samma hudfärg, hårfärg eller ögonfärg. Sofia 

beskriver det såhär: 
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Sofia, 6:10 år, femmisbarn 

 

I: […]Hur kan man egentligen se att det här är en familj och att det här är en familj? 

(Pekar) 

S: Att att man kan se att dom här två är familjer. (Pekar) 

[…] 

S: Så det betyder att det är en familj om man känner dom riktigt riktigt riktigt riktigt 

riktigt bra. 

I: Så om man känner varandra riktigt riktigt riktigt riktigt bra så är man en familj? 

S: Mm. 

I: Mm. Och hur kan man se det mer då tänker du? 

S: Att man kan ha samma färg på skinnet. 

I: Mm. Så kan det vara. 

S: Och o det kan vara så att dom har samma färg på håret. 

I: Mhm. Så kan det också vara. 

S: Och sen så finns det inga mera alternativ. 

 

Sofia tar här upp flera kännetecken för en familj. Familjen känner varandra riktigt bra 

och de kan ha samma hud- och hårfärg vilket gör att man kan se vilka som tillhör 

samma familj. Sammanfattningsvis pratar barnen om många olika kännetecken för en 

familj. De pratar om att familjer består av flera personer, vuxna och barn som kan 

vara lika varandra på olika sätt. De pratar om att familjer ofta är tillsammans, bor 

tillsammans och att man tycker om och tar hand om varandra i en familj. 

Släkt 

 

Ett annat tema i barnens prat handlar om strukturen runt omkring familjen i form av 

släkt. Majoriteten av barnen pratar på något sätt om sina släktingar och relations- och 

femmisbarnens beskrivningar är mestadels liknande. Det är dock fler av 

femmisbarnen som berättar om släktingar i jämförelse med relationsbarnen. Barnen 

pratar oftast om far- och morföräldrar men även om kusiner. Släktingarna beskrivs 

som personer vilka man åker och hälsar på, kommer och äter hos eller leker med. Det 

är även ett fåtal av barnen som ritar far- eller morföräldrar som den andra familjen. 

Ett fåtal av barnen pratar mer ingående om släkt och hur den hänger samman med 

familjen, ett av dessa barn är Johan. 

 

Johan, 9:0 år, femmisbarn 

 

I: Vad är en familj då? 

J: Hmm. Eh. Många i en släkt som är dom närmaste i.. i släkten. 

I: Okej. 

J: Liksom om.. (ritar figurer som illustrerar släkt och familjer på sin teckning) det 

här skulle vara släkten. 

I: Mm. 

J: (Ritar). Mm.. Då kanske det är.. Det här är någon utav dom.. 



36 

 

I: Mm. 

J: Som har prickar, och då finns dom inte (suddar ut ”släktband” på teckningen). 

I: Okej. 

J: Då blir det mer så (ritar till släktband). Då är den här liksom inte i en familj 

liksom, här. 

I: För vem är det då? (pekar på teckningen). Vad sa du om den personen? 

J: Mmm. Då är det en mormor eller en farmor. 

I: Okej. 

J: Eller en farfar.. 

I: Oj. Vilka är det här då? Som är i familjen. 

J: Ehh.. det är barn och föräldrar. 

[…] 

I: Och dom här då, vad är det för nått? (Pekar på teckningen). 

J: Mm. Det här är den gamlaste släktbiten (ritar släktband). 

[…] 

I: Vilka är med i dom andra familjerna då? 

J: Det är andra personer. 

I: Mm. Och hur vet man att dom är familjer då? 

J: Mm. För att dom är.. är jättenära släkt, sådära. 

 

Johan använder här släkten för att förklara vad en familj är för något. Han ritar även 

upp släkten och hur den hör samman med hjälp av prickar som symboliserar personer 

med ringar runt som symboliserar familjen. Han visar att det i varje familj ingår 

föräldrar och barn och att alla dessa familjer hör samman eftersom de är en del av 

släkten. Han berättar senare hur en person kan vara med i två olika familjer i släkten 

samtidigt och exemplifierar med sin egen mamma som är en del av hans familj och 

samtidigt bildar en familj tillsammans med hans mormor och morfar. Han berättar 

även att släkten tar slut om det inte kommer fler barn. Emelie är ett annat barn som 

berättar om släkten.   

 

Emelie, 9:8år, relationsbarn 

 

I: Mm, finns det nått mer sätt man kan se att det är en familj på? 

E: Ja, släkt, det kan finnas släkter. 

I: Aa, okej. 

E: Som är en familj också. 

I: Mm, och hur blir det då? 

E Ehh, ja, jag tror att det, att dom har en släkt som är familj, en av dom släktena är 

familj så dom har en släktfamilj tror jag det heter. 

I: Mm. 

E: Släktfamilj. 

I. Vad gör man med släktfamiljen då? 

E: (Rycker på axlarna). Jag tror att en av dom kanske fyller år så går dom dit, typ 

som vanligt, vanligt som.. 
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I: Mm. 

E: Vanligt som helst. Vara sig själv och låt det här vara vanligt. 

I: Mm. Så man gör vanliga saker och sådär? 

E: Aa. 

I: Mm. 

E: Fast dom, dom familjen har, släktfamiljen har barn som är lite större än som 

många år som familjen som är släkt till det så kan barnen leka med till med dom 

släktbarnen. 

 

Även Emelie använder släkten för att förklara vad en familj är och beskriver släkten 

som något som finns runtomkring den egna familjen och består av flera olika 

familjer. Hon kallar även familjerna i släkten för släktfamilj och berättar att man kan 

fira födelsedagar och leka tillsammans med släktfamiljen. Hans pratar också om 

kopplingen mellan familjen och släkten. 

 

Hans, 8:3 år, femmisbarn 

 

I: […] Vad är egentligen en familj? 

H: Eh.. barn och vuxna. En mamma och en pappa (kort paus). Man kan säga att det 

inte är en familj.. Det.. det är alltid en familj. Innan mamma och pappa föddes så var 

det en familj. Innan mormor och morfar var födda så var det en familj. 

I: På vilket sätt då tänker du? 

H: Att... Det har alltid varit barn. Alla har alltid varit barn. 

I: Mm. 

H: Och.. Då.. hade det alltid funnits en mamma och en pappa. 

I: Finns det alltid det?   

H: Mm. Annars blir ju inte barnen till. 

 

Även Hans resonerar kring hur släkten hör samman med familjen och hur familjen 

blir till genom släkten. Han menar att det alltid har funnits barn och föräldrar. Han går 

tillbaka bland generationerna och beskriver hur föräldrar fanns före barnen och att 

mor- och farföräldrar fanns före föräldrarna och att det även fanns en familj före dem. 

Bland femmisbarnen är det endast två av barnen som inte på något sätt nämner någon 

släkt. Bland relationsbarnen är det betydligt fler, hälften av barnen nämner inte någon 

släkt. Att det ser ut så skulle kunna bero på samma sak som att femmisbarnen i högre 

utsträckning pratar om en utvidgad familj, nämligen att andra nära personer får en 

viktigare roll i barnens liv då det finns en närvarande förälder jämfört med när det 

finns två. 

 

Sammanfattningsvis pratar majoriteten av barnen på något sätt om sina släktingar. De 

pratar om släkten som något som finns runtomkring den egna familjen och som hör 

samman med den. Det är främst mor- eller farföräldrar som det pratas om. 

Släktingarna benämns som några man kan hälsa på och hitta på olika saker med. 
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Femmisbarnen berättar i högre utsträckning om släktingar i jämförelse med 

relationsbarnen.   

Familjer är olika 

 

I barnens spontana prat kring familjer finns en tydlig kärnfamiljsnorm. När barnen 

berättar om vilka som ingår i familjer och vad familjer har för kännetecken pratar de 

allra flesta av såväl femmis- som relationsbarnen om en familj med mamma, pappa 

och barn. Vid direkta frågor om familjer kan se olika ut så berättar de allra flesta av 

relations- och femmisbarnen om att familjer kan variera och se olika ut på en rad 

olika sätt. De aspekter som beskrivs kunna variera handlar om olika 

familjekonstellationer, skillnader i utseende mellan familjer, ursprung, intressen och 

bostäder. Ett fåtal barn pratar även om djurfamiljer samt om olika former av 

fantasifamiljer. Att familjer kan variera syns även till viss del i barnens teckningar 

som exempelvis föreställer familjer med en eller två föräldrar, inga eller flera barn, 

olika hudfärg, och fantasifamiljer. Trots variationen ritar majoriteten av alla barn en 

kärnfamilj som en annan familj (se Figur 4). Endast ett fåtal av femmisbarnen ritar 

eller berättar om andra familjer med en ensamstående förälder. Bland relationsbarnen 

ritade de allra flesta en kärnfamilj. Två av barnen som inte gjorde det ritade sina far- 

eller morföräldrar utan sina barn. Inget av relationsbarnen ritade eller pratade om 

familjer med ensamstående föräldrar. Ett relationsbarn ritade en familj med en 

mamma och barn, under intervjun visade sig att pappan i familjen var död. Ett annat 

barn valde att bara rita barnen i familjen när det blev tillfrågat att rita en annan familj. 

Under intervjun framkom dock att fler medlemmar räknades med i familjen, en 

mamma, en pappa, två barn och husdjur. Det var även två av relationsbarnen som inte 

ville rita en annan familj. Ytterligare en skillnad mellan femmis- och relationsbarnen 

var att det endast var femmisbarnen som pratade om familjer med samkönade 

föräldrar, fyra av femmisbarnen berättade att föräldrar kan vara av olika eller av 

samma kön.   
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Figur 4. En annan familj ritad av ett femmisbarn. Bilden föreställer mamma, pappa 

och tre barn. 

Familjekonstellationer 

 

Det mest återkommande i alla barnens beskrivningar om hur familjer kan variera, rör 

hur många personer som ingår i familjer och vilka dessa personer är. Att det kan 

finnas inget eller flera barn och att det kan finnas olika antal föräldrar som är av 

samma eller olika kön. Ett av barnen som pratar om att familjer kan variera gällande 

antal föräldrar och barn är Johan. 

 

Johan, 9:0 år, femmisbarn 

 

J: Det kan också vara två, tre,, fem, sex, sju, åtta, nio eller tio. 

I: Okej. Så man kan vara olika många? 

J: (Nickar). 

I: Mhm. Och hur kan det se ut i dom då? Om man är tio stycken, hur kan det se ut 

då? 

J: Det kanske kan vara två föräldrar. 

I: Okej. 

J: Då tar man bort två, då blir det åtta. Så åtta barn. 

I: Okej. Så det kan vara två föräldrar också, okej. 

J: Mm. 
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[…] 

J: Men det kan också vara tre.. eller fyra. 

I: Tre eller fyra? Va? 

J: Jag tror det. 

I: Tre eller fyra vadå för nått? 

J: Föräldrar. 

I: Ja. Okej. Tre eller fyra föräldrar. 

J: Kan det också vara. 

I: Okej. Just det. Hur blir det då då? 

J: Mmm.. (rycker på axlarna). Då blir det flera i en familj. 

 

Johan berättar att familjer kan se ut på många olika sätt. En familj kan innehålla olika 

många barn och föräldrar. När intervjuaren frågan hur det blir i familjen när det finns 

tre eller fyra föräldrar rycker Johan bara på axlarna och svarar att det helt enkelt blir 

flera i familjen, vilket gör att det verkar väldigt naturligt för honom att familjer kan 

variera på det här sättet. En annan familjekonstellation som ett fåtal barn pratar om är 

familjer med skilda föräldrar, vilket här beskrivs av Emma. 

 

Emma, 8:0 år, relationsbarn 

 

I: […] Kan en familj se ut på nått annat sätt än såhär då? 

E: Mm. 

I: Mm. 

E: Som vi i våran familj med två barn. 

I: Okej. Mm. 

E: Och en mamma och en pappa. 

I: Två barn och en mamma och en pappa. 

E: Eller fyra barn och två olika föräldrar. För en i min klass, som heter Robin, han är 

inte så himla schysst. Men dom är fyra barn för han har två låtsassyskon. 

I: Okej. Och vad sa du mer? Dom var fyra barn och vad är det mer för några? 

E: Dom är fyra föräldrar för deras mamma och pappa är skilda. 

I: Okej, så föräldrarna är skilda? 

E: Mm. 

I: Mm. Så han har fyra föräldrar alltså? 

E: Ja, det har han. Eller så har han bara tre. För hans mamma har ingen kille. 

 

Emma pratar här om en klasskompis familj där föräldrarna är skilda när hon får 

frågan om familjer kan se olika ut. Den ena föräldern har en ny partner som också har 

två barn vilket innebär att klasskompisens familj nu består av tre föräldrar och fyra 

barn. Ett fåtal barn ritade sina mor- eller far föräldrar som en andra familj. Trots detta 

var det inget barn som på frågan om familjer kan se olika ut, beskrev att en familj kan 

bestå av endast två personer. Johanna är ett av barnen som ritade sin farmor och sin 

extrafarfar Tommy som en andra familj. 
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Johanna, 5:0 år, relationsbarn 

 

I: […] Kan familjer se ut på nått annat sätt än så som dom här familjerna ser ut? 

J: Sen har jag en till pojke och en flicka, en heter Sofia och en heter Tommy. 

I: Okej, är det. 

J: Det är ingen familj, dom är tillsammans. 

I: Okej. 

J: Dom är två, dom bor tillsammans. 

I: Okej, dom är två stycken barn? 

J: Nej, dom är vuxna. 

I: Aha, dom är vuxna. 

J: Aa. 

I: Och dom är också, är det en familj? 

J: Aa, men dom är bara två som farmor. 

I: Okej, så dom har. 

J: Och Tommy. 

I: Så så familjer kan vara bara två också. 

J: Ja. 

  

Johanna säger först som svar på frågan att Sofia och Tommy som är två stycken 

vuxna inte är en familj utan att de bara bor tillsammans. På frågan om de är en familj 

svarar Johanna ja men betonar att de bara är två, som hennes farmor och Tommy. Det 

är svårt att utifrån Johannas svar avgöra om hon verkligen tycker att två stycken 

vuxna är en familj då hon först uttrycker att de inte är det men på den explicita frågan 

svarar att de är en familj. Det faktum att hon valde att rita farmor och Tommy då hon 

blev tillsagd att rita en annan familj än sin egen tyder dock på att hon uppfattar dem 

som en familj. En annan familjekonstellation som lyfts fram av femmisbarnen är 

familjer med samkönade föräldrar.    

 

Emil, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: […] Kan familjer se ut på något annat sätt också? 

E: Mm. En pappa och två barn. 

I: Mm. 

E: Två pappor och ett barn. 

I: Mm. 

E: En mamma och två barn. Två mammor och ett barn. 

I: Mm. 

E: Och en mamma och pappa och ett barn. 

I: Mm. 

E: Och en mamma och pappa och två barn. Och sen vet jag inte mer. 

 

Familjer kan enligt Emil både ha ett eller två barn och en eller två föräldrar av olika 

eller av samma kön. Han visar här, när han får den specifika frågan om familjer kan 
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se olika ut, på en stor bredd gällande hur en familj kan se ut, att de kan bestå av både 

ensamstående och samkönade föräldrar. 

Utseende och ursprung 

 

Familjer beskrivs också av ett flertal bland såväl femmis- som relationsbarnen kunna 

ha olika utseende. Medlemmarna i familjen kan ha olika hudfärg och komma från 

olika länder. De kan också vara olika stora, både på längden och på bredden. Det kan 

också handla om att längden på håret är olika eller att ögonfärgen skiljer sig. 

Exempelvis pratar Tindra om detta. 

 

Tindra, 5:1 år, femmisbarn 

 

I: Mm. Kan familjer se ut på olika sätt? 

T: Ja. Dom kan vara mörkbruna och ljusbruna. 

I: Ahh… 

T: Och så kan dom… typ se ut såhära… och så kan dom vara ljusa. 

I: Mm. 

T: Vita som jag. 

I :Aah. 

T: Och så kan dom vara… bara dom färgerna tror jag. 

I: Kan det vara olika personer med i en familj? 

T: Ja. 

I: Ah. Vad kan det vara för olika personer med i en familj då? 

T: Eh, en som har långt hår och en som har kort hår... och en som lit… och en som 

har långt hår ända ner till rumpan. 

 

Tindra berättar hur familjer kan skilja sig åt gällande utseende, att de kan ha olika 

hudfärg och olika längd på håret. Att Tindra och de andra barnen berättar om just 

olika aspekter kring familjens utseende kan bero på att frågan om familjer kan se 

olika ut tolkas bokstavligt. På ett liknande sätt skulle Rosas prat om att familjer kan 

se olika ut kunna förstås. 

 

Rosa, 3:10 år, relationsbarn 

 

I: Och kan en familj se ut på nåt annat sätt då? 

R: Jaa. 

I: Aha. Hur då? 

R: Blommig och fin. 

I: Blommig och fin? 

R: Aa. 

I: Mm. Mer då? 

R: Öh. Fina röda prickar. 

 

Rosa berättar här hur familjer kan se olika ut, att de kan vara blommiga och ha fina 
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röda prickar. En annan aspekt som återfinns i ett fåtal av femmis- och relationsbarnen 

prat handlar om ursprung, att familjer kan komma från olika länder och därför ha 

olika hudfärg. Emelie berättar om detta. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Kan familjer se ut på nått annat sätt då än såhär? (pekar på Emelies teckningar) 

E: Eh, ja det kan dom faktiskt. 

I. Mhm. 

E: Vissa kan vara sprattliga, typ roliga. 

I: Ah, okej, mm. 

E: Och helt annorlunda, och dom kan vara svarta, vita och sen kan dom komma 

kanske från Kina. 

I: Jaha, okej. Så dom kan ha lite olika hudfärg o komma från olika.. 

E: Länder. 

 

Emelie beskriver här att familjer kan variera på många olika sätt. Det hon berättar 

handlar om utseende i form av hudfärg, ursprung i form av vilket land man kommer 

ifrån och även andra egenskaper så som att familjer kan vara sprattliga eller roliga. 

Bostad och intressen 

 

Familjer kan också skilja sig på så sätt att de gör olika saker, har olika intressen eller 

bor i olika sorters bostäder, vilket exempelvis Markus berättar om. 

 

Markus, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: Kan familjer se ut på något annat sätt än så som era familjer ser ut? 

M: Ehh, ja. 

I: Hur kan dom se ut då? 

M: Hmm, hur många sätt som helst. 

I: Okej, kan du berätta något sätt? 

M: Radhus, lägenhet och så. 

 

Markus säger att familjer kan se ut på hur många sätt som helst. Han börjar sedan 

räkna upp olika typer av bostäder och det blir tydligt att det är just bostaden som kan 

variera. När Markus beskriver vad en familj är så är den gemensamma bostaden i 

fokus även där, vilket tyder på att den för honom är väldigt tätt sammanlänkad med 

familjen. Sara lyfter istället fram att man kan göra olika saker i familjer. 

 

Sara, 6:1 år, femmisbarn 

 

I: Men du, jag funderade på.. Kan en familj se ut på nått annat sätt än såhär? 

S: Mm, ja. Man kan ju gå olika skolor. För Hampus, mm.. går.. Mm. Går i skolan. 

I: Mm. 
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S: Mm. Svea går i.. Mm. Går i Humlan. 

I: Mm. 

S: Nära våran. 

I: Mm. 

S: Och Axel går i Nallen. 

I: Okej. 

S: Dom är.. Och Nallen är också en förskola väldigt nära skolan. Så dom är väldigt 

nära varandra, alla. 

I: Mm. 

S: Förutom dom (pekar på mamman och pappan). För dom går ju på något jobb 

någon annanstans. 

I: Mm. Så vad sa du, kan en familj se ut på nått annat sätt? 

S: Aa.   

I: Än såhär? 

S: Aa.. Dom kan ju se ut som att dom går och gör lite olika saker. En del kan ju inte 

simma och då vill ju dom inte bara gå och se på dom andra när dom simmar och har 

roligt.   

 

Sara beskriver först hur personer i hennes egen och hennes kompis familj, som hon 

ritat, kan gå på olika skolor. Hon berättar sedan hur familjer kan göra olika saker, som 

att vissa simmar medan andra inte kan simma. 

 

Sammanfattningsvis pratar barnen spontant främst om kärnfamiljer. När de blir 

tillfrågade om familjer kan se olika ut berättar barnen att familjer kan vara olika på 

många sätt. Det handlar främst om olika familjekonstellationer men även faktorer 

som utseende, ursprung, bostad och intressen kan skilja sig mellan olika familjer. 

Såväl femmis- som relationsbarnen visar en bredd gällande hur familjer kan variera 

när de får den direkta frågan men vissa skillnader finns. Femmisbarnen pratar om 

familjer med samkönade familjer samt familjer med ensamstående föräldrar. Detta 

gör inte relationbarnen, med undantag för ett, som ritar en familj bestående av en 

förälder och barn där den andra föräldern har dött. I övrigt pratar inget av 

relationsbarnen om samkönade- eller ensamstående föräldrar när de blir tillfrågade 

om familjer kan vara olika.   

 

Familjen som görs 

 

Barnens prat om familjer handlar dels om vilka personer som ingår i familjer och dels 

om vad dessa personer gör och vad man har dem till, vilket berörs i avsnittet 

Familjen som görs. Barnens beskrivningar skiljer sig åt beroende på vilken person i 

familjen de pratar om och nedan presenteras barnens prat om dessa i en rad teman 

vilka är: Mammarollen, Papparollen, Skillnader och likheter mellan mammor och 

pappor, Barnrollen, Familjen tillsammans samt Det egna perspektivet och under varje 

tema finns i sin tur en rad underteman. 
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Mammarollen 

 

Flera barn visar inledningsvis på svårigheter med att definiera en mamma, men alla 

barnen lämnar slutligen något svar på vad en mamma är eller vad hon gör. När såväl 

femmis- som relationsbarn, pratar om vad mammor gör, tar barnens berättelser ofta 

utgångspunkt i vad barnen och mamman gör tillsammans. Majoriteten av barnen 

nämner lek som något man gör tillsammans med sin mamma och att mammor utför 

någon typ av vardagssyssla såsom matlagning, städning, handling och tvättning. En 

del barn berättar att de inte gör så mycket tillsammans med sin mamma. När det 

kommer till jobb och arbete nämner enbart ett fåtal barn att mamma är en person som 

jobbar, vilket nämns av både femmisbarn och relationsbarn. Barnens berättelser 

innefattar även delar där emotionell närhet ingår, såsom att en mamma är någon som 

tar hand om barnen, myser, hjälper och umgås med barnen. Denna beskrivning är 

något mer vanligt förekommande bland barnen i relationsfamiljerna än i 

femmisfamiljerna. Ungefär hälften av barnen beskriver en mamma som en 

förutsättning för att barn ska kunna finnas och att mamman är någon som gjort 

barnen. Nära sammankopplat förekommer ett fåtal beskrivningar om att en mamma 

finns för att små barn ska kunna få mjölk från henne. Ett fåtal barn beskriver en 

mamma utifrån kön och aspekten att hon har barn. Flera barn beskriver att en mamma 

är samma sak som en pappa och att de gör samma sak, medan andra barn beskriver 

att de är olika och har olika funktion i en familj. Ett av femmisbarnen nämner att en 

mormor kan ha samma funktion som en mamma och att hon kan hjälpa mamman 

med barnen när det finns behov av det. Majoriteten av alla barn, såväl femmisbarn 

som relationsbarn, beskriver en mamma utifrån flera olika aspekter och nämner att en 

mamma kan ha flera funktioner.   

Leka med mamma 

 

En majoritet av såväl femmis- som relationsbarnen pratar om en mamma som någon 

man kan leka med, exempelvis Johan. 

 

Johan, 9:0, femmisbarn 

 

I: […] Så tre barn (pekar på teckningen) och en mamma. 

J: (Nickar). 

M: Okej. Och vad gör dom ihop för nått? 

J: Leker. 

 

När Johan får frågan om vad mamman och barnen på teckningen gör tillsammans så 

är hans svar att de leker. Albin är ett annat av barnen som berättar om att mamman är 

någon att leka tillsammans med. 

 

Albin, 5:8 år, relationsbarn 

 

I: […] Är det vissa saker du bara gör med mamma, eller vissa saker du bara gör 
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med… 

A: Mmm. Jag brukar mest bara leka med mamma med ninja turtles. 

 

Precis som i Markus prat är det i Albins beskrivning leken som lyfts fram som det 

han brukar göra tillsammans med sin mamma. Att han säger att han mest bara leker 

med mamma tyder på att leken är en aktivitet som han uppfattar är central i det han 

brukar göra tillsammans med sin mamma.  

Mamman som sköter hushållet 

 

En annan av mammans funktioner som barnen beskriver handlar om mamman som 

på olika sätt sköter hushållet. Barnen pratar om saker som städning, matlagning och 

diskning. Olle beskriver i sitt prat vad en mamma gör. 

 

Olle, 9:9 år, relationsbarn 

 

I: Mm. Och vad gör, vad gör en mamma i en familj? 

O: Hon brukar laga mat. 

I: Mhm. Någonting mer? 

O: Tvättar ofta. 

 

När Olle ska berätta vad en mamma gör i en familj utgår han från hushållsarbete som 

hennes uppgift i familjen, på ett liknande sätt som flera andra barn gör. Markus är ett 

av dessa barn. 

 

Markus, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: Vad brukar en mamma göra för någonting då? 

M: Diska, laga mat, titta på film, pyssla litegrann kanske, bygga litegrann ibland 

lego. 

 

Markus pratar om hushållssysslor som något som en mamma gör. Dessa 

vardagssysslor nämner han samtidigt som han pratar om att titta på film, pyssla och 

bygga med lego. De två senare aktiviteterna nämner han dock i samband med kanske 

och litegrann ibland, vilket tyder på att det är aktiviteter som inte är lika vanligt 

förekommande som de först nämnda. 

Mamma som jobbar 

 

I barnens prat finns också beskrivningar av en mamma som jobbar. Det är främst 

femmisbarnen som lyfter fram denna funktion hos mamman men även ett fåtal av 

relationsbarnen berättar att deras mammor jobbar.  

 

Emma, 8:0, relationsbarn 

 



47 

 

I: Okej. Vad gör en mamma då? 

E: Eh mamma. En mamma kan jobba med barn och olika saker. 

 

På frågan om vad en mamma gör berättar Emma att en mamma kan jobba med barn 

och olika saker, något som hennes egen mamma gör. Hans är ett av femmisbarnen 

som beskriver jobb som en central aktivitet för hans mamma. 

 

Hans, 8:2, femmisbarn 

 

I: Och den här då (pekar på mamman), vad gör en mamma? 

B: Min mamma jobbar mest. 

I: Mm. 

 

Hans säger här att hans mamma mest jobbar och lyfter på så sätt fram jobb som 

mammans främsta sysselsättning. 

Mamma tar hand om och ger närhet 

 

Barnen beskriver också mamman som en person som ger emotionell närhet och som 

har omhändertagande funktioner. Emelie är ett av de barn som pratar om emotionella 

aspekter för att beskriva en mamma. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Mhmm, o vad heter mamma nu igen? 

E: Alicia. 

I: Vad brukar hon göra då? Alicia? 

E: Ja, städa. 

I: Mm. 

E: Och laga mat. 

I: Städa o laga mat, brukar hon göra nått annat då? 

E: Mysa. 

 

I Emelies prat ingår komponenter som tidigare berörts av andra barn, 

vardagssysslorna städning och matlagning. Då hon blir tillfrågad om mamman har 

ytterligare funktioner lyfter hon även en annan aspekt av mammarollen och det 

handlar om den emotionella aspekten att mysa. Även i andra delar av sitt prat om 

mammarollen berättar Emelie om mammans emotionella funktion då hon kan trösta 

barn som vaknar på natten. Markus är ytterligare ett barn som pratar om emotionell 

närhet när han ska svara på vad man har en mamma till. 

 

Markus, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: Vad har man en mamma till för någonting då? 

M: Ehhm, att ta hand om en. 
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Även Markus pratar om mammans omhändertagande funktion och att man har en 

mamma till att ta hand om en, när han svarar på vad man har en mamma till. Detta 

sätt att beskriva mammarollen liknar det sätt som ett flertal andra av de intervjuade 

barnen använder sig av.   

Mamma som förutsättning för att finnas 

 

Flera av barnen pratar på olika sätt om en mamma som en förutsättning för att finnas, 

exempelvis Emma. 

 

Emma, 8:0 år, relationsbarn 

 

I: Mm. Just det. Varför har man en mamma då och pappa? 

E: För.. annars så.. kan.. annars så finns inte barnen. 

[…]E: Och.. Så kan, om inte mamman skulle finnas så skulle inte dom här tre barnen 

finnas. 

I: Nähe. Hur kommer det sig då? 

E: För att..barnen kommer ju från mamman. 

 

Mamman beskrivs här som en förutsättning för att barnen ska finnas och som den 

person som barnen kommer från. På ett liknande sätt berättar Johan om mamman.  

 

Johan, 9:0 år, femmisbarn 

 

.I: […] Varför har man en mamma då? 

J: För annars kan man inte finnas. 

I: Okej. Så det behövs en mamma för det? 

J: (Nickar). 

 

När det kommer till mammans funktion betonar Johan hennes avgörande betydelse 

för att barn ska finnas. Ytterligare några av barnen pratar om mamman som en 

förutsättning för att finnas. Vissa barn nämner mamman som ensam källa till att barn 

finns, medan andra uttrycker att det krävs en mamma och en pappa för att barnen ska 

blir till. Emma är ett av de barn som menar att barnen kommer från mamman, 

samtidigt som hon inleder med att säga att man har en mamma och en pappa för att 

barnen ska finnas. 

Den närande mamman 

 

Den närande mamman syftar till barnens prat som beskriver mammans närande 

funktion, det vill säga när barnen pratar om mamman som en person som på olika sätt 

ger barnen mat. Sara och Emil är två av de barn som berättar om mammans närande 

funktion. 
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Sara, 6:1 år, femmisbarn 

 

I:[…] Varför har man en mamma då? 

S: Mm.. För.. Då brukar barnen kunna få mjölk när dom är bebisar. 

 

Emil, 7:2, femmisbarn 

 

I: Ne. Vad har man en mamma till för nått då? 

E: För att hon ska kunna laga maten. 

I: Mm. 

E: Och frukost. 

I: Mm. 

E: Mackor och kvällsmat. 

 

I Saras och Emils prat beskrivs mamman ha en närande funktion då hon förser barn 

med mat på olika sätt. Sara berättar om hur mamman kan ge mjölk till bebisar och 

Emil pratar om hur mamman kan laga mat och olika måltider. 

Mamma som kvinna 

 

Ett fåtal av barnen beskriver mamman med utgångspunkt i att hon är kvinna. Markus 

är ett av de barn som bland annat definierar en mamma utifrån kön. 

 

Markus, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: Vad är en mamma för något? 

M: Ehh, en kvinna som är vuxen som har ett barn. 

I: Okej, så en kvinna som är vuxen och har ett barn, det är en mamma? 

M: Mmm. 

 

Markus pratar om en mamma utifrån aspekten att hon är kvinna, vuxen och har barn. 

Markus är ett av de barn vars beskrivning innefattar flera komponenter, vilket ett 

flertal av barnen använder sig av för att förklara vad en mamma är. Markus berättar 

också att mamman ägnar sig åt olika typer av vardagssysslor och att mamman tar 

hand om en. Även Emelie definierar en mamma utifrån bland annat kön. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I:[...] Va är en mamma för nånting då? 

E: En mamma är typ en flicka som blivit ihop med en pappa. 

 

På frågan om vad en mamma är svarar Emelie är det typ är en flicka som blivit ihop 

med en pappa, vilket visar på att hon först och främst definierar hon en mamma 

utifrån hennes kön som flicka och hennes relation till en pappa. 
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Sammanfattningsvis handlar barnens prat om mammor mestadels om olika saker som 

barnen gör tillsammans med sina mammor men också om saker som utmärker hennes 

roll. Barnens beskrivningar av deras mammor ser olika ut och på några få ställen 

skiljer de sig åt mellan femmis- och relationsbarnen. En sådan skillnad finns bland 

barnens berättelser om emotionell närhet, såsom att en mamma är någon som tar hand 

om barnen, myser, hjälper och umgås med barnen. Denna beskrivning är något mer 

vanligt förekommande bland barnen i relationsfamiljerna än i femmisfamiljerna. En 

likhet som finns bland alla barnen är att de använder sig av flera olika sätt för att 

definiera och beskriva mammor på. 

Papparollen 

 

Under detta tema finns en väsentlig skillnad mellan intervjugrupperna när det 

kommer till faktiska familjeförhållanden, då den ena gruppen har en mamma och den 

andra gruppen har både en pappa och en mamma. Majoriteten av alla barn, såväl 

relations- som femmisbarn pratar om och nämner pappor i någon mening. Det finns 

dock ett fåtal barn som inte alls nämner begreppet pappa och då rör det sig om några 

enstaka femmisbarn. 

 

Många av barnen nämner att en pappa är samma sak som en mamma och att han gör 

samma saker som henne. Precis som i barnens beskrivningar av mamman, handlar 

barnens beskrivningar av pappor om att de är en förutsättning för att barn ska finnas. 

Gällande vad pappor gör nämner relationsbarnen framför allt saker som de själva gör 

tillsammans med deras pappa. Flera relationsbarn delger berättelser om pappor som 

jobbar och går till jobbet, vilket bara ett fåtal av femmisbarnen pratar om. Vissa av 

barnen definierar en pappa utifrån fysiska aspekter såsom längd och storlek, men 

även genom andra fysiska karaktäristika som att en pappa har penis, pung och 

spermier. Vissa barn beskriver en pappa utifrån hans kön som man och att han har 

barn. Ett fåtal barn nämner att en pappa leker tillsammans med barnen på olika sätt 

och ett fåtal barn pratar på liknande sätt om att pappa är någon som busar med dem, 

vilket endast relationsbarnen berättar om. I barnens prat finns delar av emotionell 

karaktär. Det handlar om pappan som tröstar, tar hand om barnen, är snäll, hjälper 

barnen, är mycket tillsammans med barnen och någon som tycker om barnen. I 

femmisbarnens prat om pappan framkommer att pappa och mamma i högre 

utsträckning är och gör samma sak. Den huvudsakliga skillnaden mellan mammor 

och pappor som lyfts fram är kroppsliga skillnader medan det i relationsbarnens 

berättelser framträder större skillnader i vad pappor och mammor gör.  

Pappa jobbar 

 

I barnens prat om familjer framträder en bild av pappor som personer som jobbar 

mycket. Ett flertal av barnen lyfter just denna funktion hos pappan. Relationsbarnen 

pratar i högre utsträckning om att pappor jobbar medan bara ett fåtal av 

femmisbarnen nämner det, flera av femmisbarnen pratar istället på ett liknande sätt 

om sina mammor. Oskar och Olle är några av de barn som pratar om att en pappa 
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jobbar. 

 

Oskar, 7:3 år, relationsbarn 

 

I: […] Va e en pappa då? 

O: Pappa e den som gifter sig med en mamma. 

I: Okej. O mer? 

O: Oo. Har barn också. 

I: Också har barn. Mm. O va gör en pappa då? 

O: Hmm. Dom kan arbeta. 

 

Olle, 9:9 år, relationsbarn 

 

I: Mm. Och vad gör, vad gör en mamma i en familj? 

O: Hon brukar laga mat. 

I: Mhm. Någonting mer? 

O: Tvättar ofta. 

I: Mm. Pappan då? 

O: Han brukar mest jobba. 

 

Både Olle och Oskar pratar om arbete som något som en pappa gör. Det finns dock en 

viss skillnad i de båda pojkarnas svar. Oskar lämnar ett mer öppet svar på vad en 

pappa gör än Olle, då Oskar säger att pappor kan arbeta medan Olle i sin tur är mer 

direkt i sitt svar; han brukar mest jobba. 

Pappa är stor 

 

Vissa barn beskriver en pappa utifrån hans längd och storlek. Barnens berättelser 

handlar framför allt om aspekter som att pappan är den största och den längsta i en 

familj. Albin berättar om storleken på personer i hans familj medan han ritar. 

 

Albin, 5:8 år, relationsbarn 

 

A: Alla i hela min familj är också gla… Nu ska jag rita mamma. 

I: Ja. 

A: Mamma är väldigt stor. 

I: Mm. 

A: Sedan kommer pappa att vara mycket större. 

I: Okej. 

A: Pappa kommer vara den stor. 

 

På ett liknande sätt berättar Johanna om sin familj. 

 

Johanna, 5:0 år, relationsbarn 
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J: Så, nu ska jag rita pappa. Pappa är större än mamma. 

I: Okej, vad heter pappa då? 

J: Omar. 

I: Omar. 

J: Han är större än mamma. Så här stor är Omar. 

 

Både Albin och Johanna pratar om sina pappor som de största i familjen och båda 

barnen betonar i sina beskrivningar att pappan är större än mamman. 

Pappa som man 

 

På ett liknande sätt som barnen pratar om att pappa är stor pratar barnen om andra 

fysiska karaktäristika som pappor har. Dessa saker handlar framför allt om pappan 

utifrån hans kön som man och kille samt fysiska karaktäristika så som att han har 

pung, penis och spermier. 

 

Sofia är ett av barnen som definierar en pappa utifrån hans kön. 

 

Sofia, 6:10år, femmisbarn 

 

I: Okej. O va är en pappa då? 

S: En pappa är en eh föräldrör som kanske har skilt sig med barnens mamma. 

I: Okej. 

S: En pappa e en kille. 

 

I Sofias prat om en pappa beskriver hon pappan i relation till barnens mamma, genom 

att säga att han kanske har skiljt sig från henne. Därefter definierar hon en pappa 

utifrån kön då hon fastlår att pappa är en kille. På ett liknande sätt pratar Mattias om 

en pappa som en kille. 

 

Mattias, 6:10 år, relationsbarn 

 

T: Aa. Och ee va e en pappa? 

I: Ee. Ungefär samma sak som mamma, fast att de e en kille typ. 

 

Likt flera andra barn beskriver Mattias en pappa som ungefär samma sak som en 

mamma, fast han är kille och på så sätt definierar han skillnaden mellan en mamma 

och en pappa utifrån kön. Andra barn nämner fysiska karaktäristika så som penis, 

pung och spermier när det ska förklara vad en pappa är. Bella pratar på detta sätt. 

 

Bella, 7:2 år, femmisbarn 

 

B: För att mamma har… mamma är ju tjej och pappa är ju en kille. 

I: Ah. Det är skillnaden. 

B: Och så har dom ju snippa och snoppar. Och pappa har en pung, det har inte 
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mamma. 

 

Bella är ett av barnen som använder sig kön och specifika kroppsdelar för att beskriva 

mammor och pappor. Hon nämner att de är tjej och kille samt har snippa och snoppar 

och slutligen nämner hon att en pappa har en pung vilket inte mamman har. Emelie är 

ytterligare ett barn som pratar på detta sätt om mammor och pappor och använder 

fysiska karaktäristika för att skilja dem åt. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

E: Så det kan finnas olika. Men det mest olika är att pappa har penis o mamma har 

inte det. 

L: Okej. 

E: Så Petter Jöns är det (visar storlek med fingrarna). 

 

Många av barnen definierar pappor utifrån mammor och belyser på så sätt skillnader 

och likheter mellan dem. Både Emelie och Bella pratar om pung och penis som något 

som skiljer pappan från mamman vilket båda tydligt betonar genom att uttrycka att 

mamman inte har det. De utgår alltså båda från pappan när de ska definiera även 

mamman och när de säger att mamman inte har pung och penis, vilket är ett undantag 

från majoriteten av barnen som gör tvärtom och definierar pappan sekundärt utifrån 

mamman. 

Pappa leker och busar 

 

Förutom storlek och fysiska karaktäristika berättar ett fåtal barn att de leker och busar 

tillsammans med sin pappa och Emelie är ett av dessa barn. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Brukar du göra nått med din pappa då. 

E: Mm, busa o prata om vad som jag undrar över och sånt. 

I: Jaha, okej prata om vad du undrar över. Är det du som ställer frågor då? 

E: Aa, ibland. 

 

Emelie nämner ovan två aktiviteter som hennes pappa och hon tillsammans ägnar sig 

åt. Hon berättar att de brukar busa och prata om saker hon undrar över. Bilden av att 

pappor leker tillsammans med sina barn utmanas av Albins berättelse om sin pappa. 

 

Albin, 5:8 år, relationsbarn 

 

A: […] Jag vet inte pappa. 

I: Nej. Det är lite olika kanske… 

A: Pappa. Pappa leker aldrig. 
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Albin är ett av få barn som inte pratar om lek när han berättar om sin pappa. Vissa av 

barnen nämner inte lek som något pappan gör eller som barnet gör tillsammans med 

sin pappa, men Albin är det enda barnet som tydligt explicit uttalar att hans pappa 

aldrig leker. Gällande bus och lek är det relationsbarnen som pratar om detta i sina 

beskrivningar av pappor medan beskrivningar av pappor som busar och leker inte 

förekommer hos femmisbarnen. Skillnaden i pratet om pappor kan bero på att 

femmisbarnen inte har erfarenheter av pappor från sin egen familj. 

Pappa tar hand om 

 

Några av barnen pratar om en pappa utifrån andra aspekter än lek och bus. Agnes är 

en av de som bland annat definierar en pappa utifrån hans omhändertagande roll. 

 

Agnes, 7:6 år, relationsbarn 

 

I:[…] Vi pratade ju lite om vilka som är med i en familj, då pratade vi om din familj 

så var det ju du, Jonna, din mamma o din pappa. Vad är en pappa för någonting? 

A: En pappa, ja, det är som en kille. 

I: Mm. 

A: Som tar hand om sina barn, det kallar man pappa, har någon hittat på. 

I: Okej, har någon kommit på att det kallas pappa, och det sa du var en kille som tog 

hand om sina barn. 

A: Aa och det är samma sak som mamma fast det är en tjej. 

 

I Agnes definition av en pappa finns flera framträdande aspekter. För det första att en 

pappa definieras utifrån sitt kön och den andra är av emotionell karaktär, att han är 

pappa för att han tar hand om sina barn. Genom att säga att det är någon som har 

hittat på att en pappa är någon som tar hand om sina barn och att man kallar det 

pappa betonar Agnes att denna definition av en pappa är vedertagen. Den tredje 

aspekten Agnes lyfter handlar om att en mamma är samma sak som en pappa, bortsett 

från att hon är tjej. 

 

Sammanfattningsvis tar barnens prat om pappor utgångspunkt i olika aspekter så som 

olika typer av fysiska karaktäristika, vad man gör tillsammans med honom, hans 

funktion och att han arbetar. I barnens prat om papparollen finns det vissa skillnader 

mellan de båda grupperna och då handlar det framför allt om att relationsbarnen i 

större omfattning pratar om att pappor jobbar än femmisbarnen, som på motsvarande 

sätt pratar om sina mammor som de som jobbar. En aspekt som utmärker sig i pratet 

om pappor bland både femmisbarn och relationsbarn är att den vikt vid fysiska 

egenskaper så som storlek och andra fysiska karaktäristika som att en pappa har 

pung, penis och spermier. 

 

Skillnader och likheter mellan mammor och pappor 
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Flera av barnen säger att en mamma och en pappa är ungefär samma sak. Samtidigt 

är det flera av barnen som på olika sätt säger att mammor och pappor skiljer sig åt 

och ofta är det samma barn som både nämner att de är samma sak och att de skiljer 

sig åt. Även om en del barn först svarar att mammor och pappor är samma sak, 

beskriver de senare något olika funktioner för mammor respektive pappor, ibland 

efter att de fått den specifika frågan om det finns skillnader mellan pappor och 

mammor. I relationsbarnens prat går det att urskilja att mammor och pappor beskrivs 

göra olika saker. Generellt nämns hushållssysslor och aktiviteter i hemmet i högre 

utsträckning i samband med prat om mamman, medan aktiviteter utanför hemmet så 

som jobb och utflykter, i högre utsträckning omnämns när det pratas om pappan. I 

femmisbarnens prat om pappan framkommer att pappa och mamma i högre 

utsträckning är och gör samma sak. Den huvudsakliga skillnaden mellan mammor 

och pappor som lyfts fram är kroppsliga skillnader.  För såväl relations- som 

femmisbarn definieras ofta pappor sekundärt till mammor som lika eller olika 

mamman medan mammorna oftare definieras i sig själva.  

Mammor och pappor är samma sak 

 

Flera barn pratar om att en mamma och en pappa är samma sak och gör samma saker. 

Mattias som även citerades ovan då han definierade pappa utifrån kön beskriver 

dessutom att mammor och pappor är ungefär samma sak. 

 

Mattias, 6:10 år, relationsbarn 

 

I: […] Och du har ju ritat din pappa också. 

M: Aa. 

I: Aa. Och eh vad är en pappa? 

M: Eh. Ungefär samma sak som mamma, fast att de är en kille typ. 

I: Okej. Så de är liksom (Avbryts). 

M: Rätt så likt. 

I: Rätt så likt. Mm. O va har man en pappa till? 

M: Ungefär samma sak. Samma sak. 

 

Mattias berättar här att pappor och mammor är ungefär samma sak, fast pappan är en 

kille, och att man har en pappa till ungefär samma sak som en mamma. Likt många 

andra barn definierar Mattias pappa utifrån sitt sätt att definiera mamma då han säger 

att pappan är ungefär samma sak som mamman fast kille.  

Fysiska och biologiska skillnader 

 

Precis som Mattias är Adam ett av barnen som först säger att en mamma och pappa är 

samma sak men som senare, när han blir tillfrågad om skillnader, berättar om några 

sådana. 

  

Adam, 7:10 år, femmisbarn 
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I: Vad är en mamma för någonting? 

A: Som tar hand om barnen. 

I: Mamma är den som tar hand om barnen. 

A: Mm. 

I: Mm, kan en mamma göra nånting annat? 

A: Eh, inte vad jag kommer på. 

I: Näe. Vad är en pappa för någonting då? 

A: Samma sak. 

I: Samma sak. Är det någon skillnad på en mamma och en pappa? 

A: Att mamma är tjej och pappa är kille. 

I: Mm. Mamma är tjej och pappa är kille. Finns det någonting annat som är 

skillnaden mellan dom? 

A: Inte vad jag kommer på. 

I: Nä så annars är dom samma? 

A: Jo nu kom jag på en. 

I: Ah. 

A: Att pappan har spermier och mamman har frön eller ägg. 

I: Okej, vad hade pappan sa du? 

A: Spermier. 

 

Adam beskriver att en mamma och pappa gör samma sak. Han berättar att en mamma 

är den som tar hand om barnen och i övrigt kommer han inte på något mer än det. 

Detta visar på att Adams upplevelse av sin mamma i största utsträckning är att hon 

har en omhändertagande funktion och att han har svårt att komma på andra saker hon 

gör förutom det. Adam är också ett av de barn som menar att en mamma och en 

pappa är samma sak. Med lite betänketid och på den direkta frågan av intervjuaren 

gällande om en mamma och pappa skiljer sig åt, berättar han att det finns skillnader 

mellan dem och syftar först på kön. Med ytterligare betänketid ser han också att 

biologiska skillnader finns, då en pappa har spermier och en mamma har ägg eller 

frön. Att skilja på mammor och pappor utifrån biologiska och fysisk aspekter är något 

som fler barn gör. Emelie pratar om fysiska skillnader mellan mammor och pappor. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Mmm, mamma o pappa är det, är dom ss, finns det nån skillnad på mamma o 

pappa eller ä dom likadana eller? 

E: Ehh, ibland kan finnas det, ibland kan båda va sportiga. 

I: Sportiga. 

E: Aa. 

I: Mm. 

E: Och ibland kan en av dom va sportiga o en av dom inte sportiga. 

I: Okej. 

E: Så det kan finnas olika. Men det mest olika är att pappa har penis o mamma har 
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inte det. 

I: Okej. 

E: Så Petter Jöns är det (visar storlek med fingrarna). 

I: Just det, ah, så pappan har penis o det har inte mamman? 

E: Nä, typ. 

I: Är det den största skillnaden? 

E: Ah, och mamman har tuttar o inte pappan. 

 

Med sitt prat lägger Emelie stor vikt vid fysiska skillnader mellan en mamma och 

pappa för att skilja dem åt. Hon betonar att den största skillnaden mellan en mamma 

och en pappa handlar om fysiska aspekter vilket hon gör genom att säga att det mest 

olika med en mamma och en pappa är att pappa har en penis medan mamma inte har 

det. När barnen pratar och likheter och skillnader mellan en mamma och en pappa 

kommer ibland pratet spontant och ibland som svar på den direkta frågan från 

intervjuaren om det finns skillnader mellan en mamma och en pappa. 

Mammor och pappor gör olika saker 

 

Agnes är ett av de barn som sammankopplar aktiviteter och vardagssysslor i hemmet 

med mamma och arbete med pappa. 

 

Agnes 7:6 år, relationsbarn 

 

I: Vad brukar bara din mamma göra, var gör hon själv för nått? Vet du det? Eller när 

hon är här 

hemma, vad gör hon för nått? 

A: Hon brukar ligga, städa o sova. 

I: Städa o sova? 

A: (nickar) 

I: Brukar hon göra nått mer? 

A: Ja, nä alltså jag vet inte annat. 

I: Nä, din pappa då, vad brukar han göra? 

A: Pappa, han gör, det mesta han brukar göra är att åka till jobbet. 

 

I sitt prat om sin mamma och sin pappa lyfter Agnes fram skillnader i vad de brukar 

göra. Som svar på frågan om vad hennes mamma gör exempelvis hemma, berättar 

hon att hennes mamma ligger, städar och sover vilka, alla är hushållsarbete eller 

aktiviteter i hemmet, medan hon berättar att hennes pappa mest brukar åka till jobbet 

och hon nämner inga aktiviteter i hemmet kopplat till sin pappa. Flera barn belyser 

likt Agnes i sina berättelser att mamman i större utsträckning utför aktiviteter i 

hemmet medan pappan i oftare kopplas samman med aktiviteter utanför hemmet så 

som exempelvis jobb.  

 

Sammanfattningsvis beskriver många av barnen att mammor och pappor både skiljer 

sig åt och är lika. Mammor definieras dock oftast i sig själva och står mer 
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självständiga i barnens prat medan pappor definieras sekundärt i relation till 

mammor, som lika eller olika mammorna. Exempelvis säger barnen saker som 

att ”mamma är stor, pappa är större” eller att ”pappor är samma sak som mammor 

fast killar”. Utöver dessa skillnader finns ytterligare skillnader i barnens prat om 

mammor och pappor där mammor i hög utsträckning placeras kring hemmet och 

barnen medan papporna oftare beskrivs i termer av utseendekaraktäristika och 

placeras på jobbet.  

Barnrollen 

 

Av barnen i studien beskrivs och ses barn som en självklar medlem i familjer. 

Barnens egen roll i familjer är ett centralt tema i barnens prat. Majoriteten av de barn 

som pratar om barn och tillfrågas om vad barn är definierar barn utifrån storlek och 

ålder, medan andra barn pratar om att barns aktiviteter skiljer sig från vuxnas 

aktiviteter. Ett fåtal barn ger beskrivningar av att barn är något som skapas och 

kommer från föräldrarna samt beskriver deras förhållande till de vuxna. Vissa barn 

visar på svårigheter att definiera begreppet barn och säger att de inte vet vad ett barn 

är. Ett fåtal av barnen definierar barn utifrån dess mänsklighet och påtalar att barn är 

människor. Alla barn, såväl femmisbarn som relationsbarn, säger att de själva leker 

tillsammans med sina familjemedlemmar och kompisar samt hittar på saker 

tillsammans med sin familj när de tillfrågas om vad de gör, men när de ska beskriva 

vad ett barn är använder de andra sätt att definiera barn. Det vanligaste sättet bland 

alla barn är att definiera barn utifrån storlek och ålder, samt deras förhållande till de 

vuxna. 

Barn är små 

 

När barnen ska förklara vad ett barn egentligen är så är en återkommande beskrivning 

att barn är små, både storleks- och åldersmässigt. Johan definierar barn utifrån ålder 

när han ska förklara vad ett barn är. 

 

Johan, 9:0 år, femmisbarn. 

 

I: Och barn då? Vad gör barn? Vad är ett barn? 

J: Det är under 18 år. 

I: Aha. Så om man är under 18 då är man ett barn? 

J: (Nickar). 

 

Johans kortfattade sätt att beskriva barn på, utifrån ålder, visar på en bestämdhet i att 

han är säker på vad ett barn är och hur de definieras. Även andra barn definierar barn 

utifrån sin ålder och sin storlek i förhållande till de vuxna. Sofia är ett av de barn som 

har en tydlig uppfattning om vad barn är. 

 

Sofia, 6:10 år, femmisbarn 
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I: […] O här har du ju också ritat barn ju. (Pekar) 

S: Mm. 

I: Vad är det för något då? 

S: Barn är några små människor som dom vuxna tar hand om. 

 

Sofia är ett av de barn som framställer barn utifrån storlek och deras förhållande till 

de vuxna, då hon berättar att barn är små och blir omhändertagna av vuxna. Även i 

Emmas prat är barnets storlek en ingrediens. 

 

Emma, 8:0 år, relationsbarn. 

 

I: […] Och barn då, vad är det för nått? 

E: Det är.. små. Barn, barn är. För dom går i skola som inte föräldrar gör. Och 

barnen är oftast korta. 

 

Emma är ytterligare ett av de barn som delvis beskriver barn utifrån sin storlek, men 

hon definierar också barn utifrån sin vardagsaktivitet då hon berättar att barn går i 

skolan till skillnad från föräldrar som inte gör det. 

Barn leker 

 

Alla barn, såväl femmisbarn som relationsbarn, berättar att de själva leker 

tillsammans med människor i deras närhet, både familjemedlemmar, släktingar och 

vänner. Vissa barn berättar även om lek som något som barn gör och tycker är kul. 

Oskar är ett sådant barn. 

 

Oskar, 7:3 år, relationsbarn 

 

I: […] O vad gör barn då? 

O: Dom kan spela, leka, leka med andra, leka med kompisar, dom kan göra lekar, e 

dom kan spela fotboll, o sånt som barn gör. 

 

Oskar nämner lek vid ett upprepat antal tillfällen när han ska berätta vad barn gör och 

han nämner att man kan leka på flera olika sätt och med olika personer. I sitt sätt att 

prata om barn och lek gör Oskar det tydligt att lek är en stor del i barnens liv och 

genom att säga att det är sådant som barn gör betonar han att det är något som alla 

barn gör. Även Johan pratar om lek som något ett barn gör. 

 

Johan, 9:0 år, femmisbarn. 

 

I: Okej. Och vad gör barn då? 

J: Leker. 

I: Mm. Okej. Nått annat? 

J: Mmm.. (tystnad). 

I: Inget annat? 
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J: (Skakar på huvudet). 

 

På frågan om vad barn gör nämner Johan precis som Oskar att de leker. Han berättar 

inte heller om att barn gör fler saker än att leka, varken spontant eller med hjälp av 

intervjuarens frågor, utan pratar enbart om lek. Hans är ett annat barn som pratar om 

barn och lek. 

 

Hans, 8:3 år, femmisbarn 

 

I: Vad tycker barn är kul då? 

H: Mest leka. Spela. Vissa barn tycker om tv-spel och datorspel. Mm.. Mest det. 

 

På den specifika frågan om vad barn tycker är kul svarar Hans ”mest leka” och han 

svarar även att barn tycker det är kul att spela. Hans prat visar på att leka är det som 

ett barn tycker mest om vilket han betonar genom sitt prat. 

Barn som människa 

 

Några av barnen definierar barn utifrån sin mänsklighet då de beskriver att barn är 

människor. Olle är ett av dem. 

 

Olle, 9:9 år, relationsbarn. 

 

I: Okej. Och hur är det, vad är egentligen en son och dotter? Vad är det för nått? 

O: Det är barnen. 

I: Det är barnen. Och vad är det då? Hur är man när man är ett barn? Vad är ett 

barn för nått? 

O: Då är man självklart en människa. Man är lite lägre än dom vuxna i familjen. Eh. 

Brukar man ofta vara. Och man är under..15. 

 

I Olles beskrivning av barn betonar han att barn självklart är en människa och han 

berättar även att barn är lägre än de vuxna i familjen. Hans sätt att betona att barn 

självklart är en människa är intressant. Det som är ”självklart” behöver ofta inte 

särskilt nämnas eller betonas. Här kan ordet ”självklart” därför tolkas som ett 

retoriskt grepp för att göra mänskligheten självklar.  

På ett liknande sätt som Olle i sitt prat betonar att barn självklart är människor pratar 

Emelie om barn utifrån sin mänsklighet. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

E: Ett barn är en liten ehh människa som växer upp i olika (ohörbart) ända till sitt liv 

är slut. 

I: Okej. 

E: Ska man säga. Fast ett barn undersöker också vilka problem som ska inte göra 

och sånt och ett barn. Kan va, alla kan va olika fast dom är lika. 
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Emelie definierar barn utifrån både sin storlek men också sin mänsklighet när hon 

beskriver att barn är små människor. Samtidigt lyfter hon aspekten av att barn växer 

upp under hela livet vilket också är ett tecken på mänsklighet. 

Barn kommer från föräldrar 

 

Att barn kommer från föräldrarna är ett av barnens kännetecken som tas upp. Oskar 

är ett av flera barn som pratar om att barn kommer från föräldrarna. 

 

Oskar, 7:3 år, relationsbarn 

 

I: Vad är ett barn då? 

O: Vet inte. 

I: Nä. 

O: Jag är ett barn i alla fall. 

I: Du är ett barn. Men hur vet du det? 

O: (Gör ljud) För att mamma födde mig. 

 

Oskar visar först upp en svårighet med att förklara vad ett barn är. När han utgår från 

sig själv kan han dock resonera kring hur han vet att han själv är ett barn och på 

vilket sätt han vet om det. Det han vet om att vara barn, är att han vet var han 

kommer ifrån och det är från sin mamma. Även Agnes är inledningsvis osäker i sin 

förklaring av vad ett barn är, men kan efter hand dela med sig av sina tankar. 

 

Agnes, 7:6 år, relationsbarn 

 

I: […] Vad är ett barn för nått då? 

A: Ett barn. Det är ju typ. Asså man kan inte förklara men det har varit ett ägg. 

I: Okej. 

A: Och sen blir det ett yngel. Och så växer den och växer, och så vecklas den ut och 

fick ögon ben och armar och grejer och så första gången det kom ett barn så 

bestämde dom att det ska heta barn. 

I: Okej. 

A: Och då kallades det barn och så växte dom och växte dom och vart stora och till 

slut vuxna och så kom det mer och mer barn och tillslut vart det en hel värld med 

vuxna barn och grejer. 

 

Agnes pratar om barn som något som utvecklas från ett foster till vuxna människor 

och visar på en förståelse för hur denna process går till och även hur tillväxten i 

världen ser ut då hon nämner att världen till slut är full av vuxna barn. Även Mattias 

och Hans pratar om att barn kommer från föräldrarna. 

 

Mattias, 6:10 år, relationsbarn 
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I: […] Vad e ett barn då? För de har du ju också ritat flera stycken. 

M: Ee. Öö. Typ jag tror att de e. Ja vet fast ja har glömt bort de med. 

I: Okej. Kan du säga någonting? 

M: Aa. Att de är den som en föräldrar har skapat i alla fall. 

 

Hans, 8:3 år, femmisbarn 

 

I: Jag tänkte på det såhär, nu har du ritat två familjer, vad är egentligen en familj? 

H: Eh..barn och vuxna. En mamma och en pappa. (kort paus). Man kan säga att det 

inte är en familj.. Det.. det är alltid en familj. Innan mamma och pappa föddes så var 

det en familj. Innan mormor och morfar var födda så var det en familj. 

I: På vilket sätt då tänker du? 

H: Att... Det har alltid varit barn. Alla har alltid varit barn. 

I: Mm. 

H: Och.. Då.. hade det alltid funnits en mamma och en pappa. 

I: Finns det alltid det?   

H: Mm. Annars blir ju inte barnen till. 

 

Både i Mattias och i Hans prat läggs betoning på att det krävs en mamma och en 

pappa för att barn ska bli till. I Mattias fall betonas det genom att han säger att det 

han i alla fall vet om ett barn är att det är en förälder som skapat det och i Hans fall 

görs det genom att han betonar att det alltid har funnits en mamma och pappa för 

annars blir inte barnen till. 

 

I temat Barnrollen finns inga tydligt urskiljbara skillnader mellan femmis- och 

relationsbarnen. I barnens beskrivningar av barn läggs stor vikt vid barns storlek och 

ålder samt att det krävs en mamma och pappa för att de ska finnas. När barnen 

berättar om vad de gör är det främst olika former av lek som lyfts fram. Av ett par 

barn betonas barns mänsklighet vilket kan ses som att det inte är en självklarhet att 

barn är människor, utan att det är något som behöver uttalas. Detta till skillnad mot 

när andra familjemedlemmar beskrivs utan att deras mänsklighet påtalas. 

Familjen tillsammans 

 

I barnens prat kring de olika rollerna i familjen handlar det ofta om saker barnen gör 

enskilt med respektive familjemedlem. I barnens beskrivningar förekommer även prat 

om vad familjen gör tillsammans när alla i familjen är med vilket behandlas i temat 

Familjen tillsammans. Det framkommer olika saker i berättelserna, varav en sak är att 

många av barnen pratar om speciella tillfällen och aktiviteter som görs när hela 

familjen är samlad, så som att åka på semester, åka iväg för att göra något speciellt 

eller hälsa på släktingar. Andra barn lämnar mer generella beskrivningar av vad en 

familj gör när alla är tillsammans så som att ha kul ihop, umgås, göra allting 

tillsammans och inte ha tråkigt. Det förekommer också berättelser som visar en bild 

av att familjen inte gör så mycket tillsammans och att det ibland är svårt att veta vad 

man gör tillsammans allihop i en familj. De flesta barn kommer dock efter en stund 
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på någonting som alla i familjen gör tillsammans. Barnens beskrivningar av tiden 

som tillbringas tillsammans med familjen är främst mycket positiv. Några av såväl 

femmis- som relationsbarnen berättar också om att man bråkar när man är 

tillsammans i en familj. 

Särskilda tillfällen 

 

När barnen får frågan om vad de brukar göra tillsammans i familjen är det flera av 

såväl femmis- som relationsbarnen som berättar om särskilda händelser, som 

exempelvis semestrar och utflykter. Detta gör bland annat Oskar. 

 

Oskar, 7:3 år, relationsbarn 

 

I: […] Vad brukar ni mer göra tillsammans då? 

O: Tillsammans. Hm. Äta hos farmor. 

I: Mhm. 

O: Åka bort på semester. 

I: På semester ihop? 

O: Mm. 

I: Mm. 

O: Typ alla till Finland. 

[…] 

I: Mer då? 

O: (Gör ljud) Mm. Åka flygplan. 

I: Jaha. 

O: Till Egypten till exempel. 

 

I sin beskrivning av vad familjen gör tillsammans nämner Oskar flera olika särskilda 

saker som familjen gör tillsammans. Dels pratar han om att träffa farmor och dels 

pratar han om att åka på utlandssemestrar. Sofia är ett barn som också nämner en 

specifik aktivitet när hon ska berätta vad de gör tillsammans i familjen. 

 

Sofia, 6:10 år, femmisbarn 

 

I: […] Va gör ni tillsammans i er familj då? 

S: Vi brukar ibland bestämma att vi ska gå o mata hjortar eller gå någon annanstans. 

I: Mhm. (Nickar) 

S: Tillsammans. 

I: Mm. 

S: För ibland går vi till Folkets park o ibland går vi var för sig. 

I: E ni var för sig ibland också? 

S: Mm. 

I: Mm. Okej. Vad gör ni mer tillsammans då? 

S: Många fler saker. Ja kommer inte ihåg så många de. 
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Sofia ger ett mycket specifikt svar på frågan om vad familjen gör tillsammans då hon 

svarar att de brukar mata hjortar eller gå till Folkets Park tillsammans. Hon pratar 

vidare om att de gör många fler saker tillsammans men att hon inte kommer ihåg det 

så väl, vilket tyder på att hon utgår från specifika händelser när hon ska berätta vad 

familjen gör tillsammans. Några andra barn visar inledningsvis upp en svårighet med 

att svara på den direkta frågan om vad man gör tillsammans i sin familj. Mattias är ett 

av dessa barn som både pratar om att han inte kan säga vad familjen gör tillsammans 

samtidigt som han senare kan berätta om specifika saker familjen gjort tillsammans. 

 

Mattias, 6:10 år 

 

I: […] Och vad gör ni tillsammans? 

M: Inte så värst mycket så inget av det har ja o säga för vi gör inte så mycket 

tillsammans. 

I: Gör ni inte de? 

M: Nä. 

I: Nä. Är ni någonsin de då? 

M: Aa. 

I: Och vad gör ni då? 

M: Ö. De e så olika olika gånger så jag vet inte riktigt vilken gång ja ska berätta om. 

[…] 

I: Okej. O berätta om någon annan gång ni har gjort nått tillsammans i er familj då. 

M: Öö. När nä vi nä när vi var på Mallorca. 

I: Okej. 

M: (Ohörbart) I höstas. 

I: Mm. Då var ni tillsammans. 

M: Mm. 

I: På semester? 

M: Mm. 

 

Inledningsvis säger Mattias att det inte gör så mycket saker tillsammans i hans familj. 

Senare i intervjun kommer han på flera saker de gjort tillsammans då de rest 

utomlands eller åkt till en djurpark. Detta visar på att det är lättare för honom att prata 

om specifika händelser än att prata om vad man gör tillsammans i hans familj 

generellt. På ett liknande sätt beskriver Emelie till att börja med att familjen inte gör 

så mycket, för att sedan komma på flera saker. 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Vad brukar ni göra tillsammans då, i familjen? 

E: Vi gör inte så ofta med hela familjen men ibland är hela familjen med och campar 

på Öland på sommaren. 

I: Okej, campar på Öland. Brukar det vara kul då? 

E: Aaa 
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I: Vad gör ni då? 

E: Vi är på stranden, och vi spelar fotboll på stranden, o badar 

 

Även för Emelie verkar det lättare att komma på vad de gör tillsammans med hela 

familjen när hon berättar om specifika och särskilda händelser. Ett möjligt sätt att se 

detta på är att barnen vid specifika tillfällen i större utsträckning upplever att familjen 

gör något tillsammans allihop, till skillnad från mer generella och vardagliga 

aktiviteter. 

Generella aktiviteter 

 

Istället för specifika händelser handlar andra barns prat om vad de gör tillsammans i 

familjen mer generellt. Sara är ett av de barn som ger en mer generell beskrivning av 

vad man gör tillsammans i en familj. 

 

Sara, 6:1 år, femmisbarn 

 

I: Mm. Och vad brukar ni göra då tillsammans i er familj? 

S: Vi brukar göra nästan allting tillsammans. 

[…] 

I: Men vad gör dom tillsammans i den här familjen då? Vad gör man i en familj? 

S: Man går tillsammans och gör saker. Man går inte sådär ensam och gör saker. Man 

går lite tillsammans och har trevligt. 

 

På intervjuarens fråga om vad de gör tillsammans i Saras familj svarar hon väldigt 

generellt att de gör nästan allting tillsammans. Senare i intervjun, på frågan om vad 

den andra familjen gör tillsammans, svarar hon på ett liknande sätt att man går 

tillsammans och gör saker och att man är tillsammans och har trevligt. Genom att 

uttrycka sig generellt fångar Sara upp andemeningen i vad man gör tillsammans i en 

familj oberoende av vilken aktivitet man utför. Även Olle pratar generellt om vad en 

familj gör tillsammans. 

 

Olle, 9:9 år, relationsbarn 

 

I: Kan man berätta nått mer om dom? Vad gör dom tillsammans till exempel? 

O: Dom brukar leka. Gå ut. 

I: Mm. 

O: Lite sånna saker. 

I: Mm. Vad gör man tillsammans i en familj? 

O: Umgås. Eh, har kul tillsammans. 

 

I Olles prat förekommer flera exempel på generella aktiviteter som en familj gör 

tillsammans. När Olle först ombeds att ge ett exempel på vad en familj gör 

tillsammans nämner han lek, att gå ut och lite sådana saker. När han sedan får frågan 

vad man gör tillsammans i en familj svarar han i generella termer som att man umgås 
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och har kul tillsammans. Både Sara och Olle betonar positiva aspekter av att vara 

tillsammans med familjen som att man har trevligt och kul. Elvis är ett annat barn 

som pratar generellt om lek som något man gör tillsammans. 

 

Elvis, 5år, relationsbarn 

 

I: Men du, den här familjen (pekar) vad brukar ni göra tillsammans då i din familj? 

E: Vi brukar leka, bara leka. 

 

Även Elvis uttrycker sig på ett generellt sätt om vad familjen gör tillsammans då han 

nämner lek som något de brukar göra. 

Bråk 

 

Även om barnens berättelser om familjeliv främst fokuserar på positiva aspekter är 

det flera av barnen pratar om att man kan bråka i familjer. Max, Agnes och Johan är 

tre av de barn som nämner bråk som något man gör tillsammans i en familj. 

 

Max, 4:6 år, relationsbarn 

 

I: Ja. Va gör ni tillsammans? 

M: Mm. Ja vet inte. Bråkar lite. Också em mm leker lite med turtles och star wars. 

 

Agnes, 7:6 år, relationsbarn 

 

I: […] Vet du va dom burkar göra tillsammans i deras familj? 

A: Oftast brukar dom här två bråka (pekar på David och Sara.) 

I: Bråka. 

A: (nickar). 

I: Okej (skrattar) Dom bråkar alltså, vet du vad dom brukar bråka om för nått då? 

A: Att Sara säger såhär ”Du vill ju bara leka med Agnes” ”Agnes du vill ju bara 

också leka med David” ”Näe, Sara jag vill bara titta i hennes, hans rum” menar jag. 

 

Johan, 9:0 år, femmisbarn 

 

I: Vad gör ni i er familj? 

J: I vår familj? Olika saker. 

I: Mm. 

J: Bråkar. 

I: Bråkar. Gör man det i en familj? 

J: Mm. 

I: Vad kan man mer göra för nått? 

J: (Rycker på axlarna). Andra saker också. 

 

Max är ett av de barn som nämner bråk som något man gör tillsammans i en familj 
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och genom sitt prat likställer han bråk med andra aktiviteter så som att leka med star 

wars och ninja turtles. Även Agnes pratar om bråk som något som förekommer i 

familjer samtidigt som hon ger exempel på hur det kan låta när några i en familj 

bråkar med varandra. I Johans beskrivning av vad de gör i hans familj ges bråk som 

ett exempel bland olika saker som han menar att man gör i en familj. Barnens sätt att 

prata om bråk som något man gör i en familj tyder på att det ses som något naturligt 

förekommande i familjer av barnen. 

 

Sammanfattningsvis kan man urskilja två större teman i barnens prat om vad man gör 

tillsammans i en familj; specifika aktiviteter och generella aktiviteter. En del av 

barnen beskriver väldigt specifika händelser så som utlandssemestrar, bröllop och 

specifika utflykter som familjen gör tillsammans medan andra barn uttrycker sig mer 

generellt om vad en familj gör. Det generella pratet handlar bland annat om saker som 

att vara tillsammans, ha kul, umgås och leka tillsammans. Ett annat tema som 

urskiljer sig i barnens prat om vad familjer gör tillsammans är att bråka. Flera av 

barnen nämner bråk som något som förekommer i en familj och barnen berättar om 

bråk på ett liknande sätt som de berättar om andra saker man gör tillsammans. Det 

finns inga tydliga skillnader gällande vad man gör tillsammans i de olika familjerna, 

pratet i alla ovan beskrivna teman förekommer hos såväl femmis- som 

relationsbarnen. 

Det egna perspektivet 

 

Det egna perspektivet är ett tema som genomsyrar hela barnens prat om familjer och 

familjeliv. Det handlar om hur barnen utgår från sig själva och sina erfarenheter, eller 

i vissa fall avsaknad av erfarenheter, i sina berättelser om familjer. Det handlar också 

om att barnens berättelser om familjelivet utgår från barnet och har barnet i fokus. 

Inom detta tema finns två underteman vilka är Det egna som utgångspunkt och 

Barnet i centrum, vilka beskrivs utförligare nedan. 

Det egna som utgångspunkt 

 

Temat Det egna som utgångspunkt berör den del av såväl femmisbarnens som 

relationsbarnens prat, som lyfter hur barnen på generella frågor svarar med hjälp av 

exempel från sitt eget familjeliv. Barnen tar hjälp av sina egna erfarenheter för att 

svara på generellt ställda frågor. Det visar sig exempelvis när barnen får frågor om 

vad en mamma eller pappa är och barnen svarar utifrån sina egna föräldrars funktion 

och vad de brukar göra. I dessa fall glider barnen i sina beskrivningar mellan det 

generella för familjer eller personer i dem, till det specifika för den egna familjen. 

Det handlar också om hur barnens erfarenheter avspeglar sig i barnens prat om 

familjer vilket visar sig på många olika sätt. Det blir exempelvis tydligt i barnens prat 

om pappor där relationsbarnens egna erfarenheter av pappor återspeglas i deras prat 

om pappor, medan femmisbarnen ger mer generella beskrivningar av pappor och 

deras funktion. Ett annat exempel är hur släkt får en större roll i femmisbarnens 

berättelser som ett resultat av deras erfarenheter. Albin och Emelie är två av 
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relationsbarnen som pratar om sina pappor och vad de brukar göra tillsammans med 

dem.   

 

Albin, 5:8 år, relationsbarn 

 

I: Mm. Me, vad brukar ni mer göra ihop i er familj? 

A: Ee. Vi brukar kolla på TV. 

I: Mm. 

A: Och vi brukar… rita. Pappa ritar rolig gubbe. 

I: Ja, okej. 

A: Så, ibland när i sommaren. 

I: Mm 

A: Så ki.. Så ritar han ki, när nån kissar (Visar) 

I: När nån kissar. Är ute och kissar kanske…? 

A: Ja (skrattar) 

 

Emelie, 9:8 år, relationsbarn 

 

I: Vem är det som kommer nu då? 

E: Pappa. 

I: Okej. 

I: Vad brukar han göra för nått då? 

E: Busa (skratt). 

 

Både Albin och Emelie pratar om olika saker som de brukar göra med sin pappa och 

om hur pappan är rolig och busar. Bland relationsbarnen förekommer prat om vad de 

gör tillsammans med sina pappor. De egna papporna är en del av relationsbarnens 

vardag vilket gör att papporna upptar en större del i deras berättelser. I alla 

femmisbarns berättelser förutom det enstaka femmisbarn som senare fått en pappa, 

förekommer pappan mer i generella beskrivningar som hos exempelvis Markus. 

 

Markus, 7:2år, femmisbarn 

 

I: Mhmm. Om jag frågar vad är en pappa då? 

M: Ehh, en pojke som har blivit vuxen o har ett barn. 

I: Okej, mmm, en pojke som blivit vuxen o har ett barn. 

I: Vad gör pappor för någonting då? 

M: Ehh, tittar lite på tv, lagar mat, diskar, dukar. 

I: Mmm. 

M: Pysslar litegrann ibland. 

 

Markus beskriver här att en pappa är en vuxen pojke som har barn. Pappor beskrivs 

göra olika hushållssysslor och pyssla litegrann ibland vilket är i stort sett detsamma 

som han tidigare har beskrivit att en mamma gör. Förutom att barnen utgår från sina 
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egna erfarenheter i sitt prat om familjer på detta sätt använder de även den egna 

familjen och de egna erfarenheterna för att besvara olika generella frågor. Rosa är ett 

barn som utgår från sin egen familj för att beskriva vilka om ingår i en familj. 

 

Rosa, 3:10 år, relationsbarn 

 

I: O vilka brukar finnas i en familj då? 

R: Mest. Den som brukar finnas mest? 

I: Mm. 

R: Mm. Pappa o mamma. Tycker ja. 

I: Okej. Tycker du. 

R: Aa o Magnus i alla fall. 

 

I sin beskrivning av vilka personer som finns i en familj berättar Rosa att hon tycker 

att de personer som finns mest i en familj är de som finns i hennes egen familj, det 

vill säga mamma, pappa och hennes bror Magnus. Hon glider från ett generellt 

antagande om vilka som finns mest i en familj till att ta hjälp av den egna familjens 

medlemmar för att svara på frågan. Hennes sätt att beskriva en familjs medlemmar 

utgår alltså från hennes erfarenheter av den egna familjen. Bella är ett annat barn som 

beskriver vad en mamma och en pappa är utifrån erfarenheterna av sina egna 

föräldrar. Bella är ett femmis-barn som senare fått en pappa.  

 

Bella, 7:2 år, femmisbarn. 

 

I: […] Vad är en mamma för nått då? 

B: Det är en som tycker om en och läser godnattsagor. 

I: Ah. Vad är en pappa då? 

[…] 

B: Det är en som tycker om en… och gillar att baka, för min pappa gillar. För min 

pappa har bakat egna plättar och egna köttbullar. 

I: Okej. Är det en, är det någon skillnad på en mamma och en pappa? 

B: Ja, för att pappor gillar mer att vara… att baka än mamma. För mam… för min 

mamma hon… hon… hon gillar mest att jobba. 

I: Mm. 

B: Och se… och se på mördarfilmer. 

 

När Bella ska beskriva vad en pappa är förklarar hon först att det är en som gillar att 

baka, för att sedan förklara att det är så för att hennes egen pappa gillar att baka. När 

hon ska svara på om det finns en skillnad mellan en mamma och en pappa fortsätter 

hon sitt resonemang kring de egna föräldrarna och vad de tycker om att göra, för att 

beskriva en mammas och pappas olikheter. På ett liknande sätt berättar Hans och 

Agnes om sina mammor. 

 

Hans, 8:3 år, femmisbarn 
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I: Och den här då (pekar på mamman), vad gör en mamma? 

H: Min mamma jobbar mest. 

 

Agnes, 7:6 år, relationsbarn 

 

I: […] Vad brukar mammor göra för nått? 

A: Ligga och slappna av. 

I: Okej, ligga och slappna av. 

A: Det brukar min mamma göra. 

 

I Agnes beskrivning av vad mammor brukar göra berättar hon att de ligger och 

slappnar av, något som hennes mamma gör, vilket visar på att hon tar utgångspunkt i 

sin egen mamma för att beskriva även andra mammor. Även i Hans prat ser man att 

han övergår till den egna mammans roll för att beskriva vad en mamma gör. I det 

senare fallet pekar intervjuaren på barnets mamma på teckningen i samband med att 

hon ställer en kombinerad specifik och generell fråga. Det skulle kunna innebära att 

Hans utgår från att intervjuaren undrar specifikt om hans mamma, varpå han svarar 

på det. 

Barnet i centrum 

 

När barnen berättar om sina och andra familjer var barnen och deras roll central i 

såväl femmis- som relationsbarnens berättelser. Barnet i centrum fokuserar på 

barnens prat där andra familjemedlemmar definieras utifrån deras funktion i 

förhållande till barnen. Det handlar också om hur familjens liv och aktiviteter 

beskrivs utifrån barnens egna intressen och perspektiv. Ett exempel på detta är 

Markus. 

 

Markus, 7:2 år, femmisbarn 

 

I: Vad brukar en mamma göra för någonting då? 

M: Diska, laga mat, titta på film, pyssla litegrann kanske, bygga litegrann ibland 

lego. 

I: Mmm, okej. 

M: Lite så. 

  

När Markus får frågan vad en mamma gör räknar han först upp ett antal 

hushållssysslor som att diska och laga mat vilka är aktiviteter som sker i hemmet där 

barnet är med. Efter detta går han vidare till att berätta att en mamma kanske pysslar 

eller bygger lego vilket båda kan vara aktiviteter som mammor gör tillsammans med 

barn och som Markus tidigare under intervjun berätta att han brukar göra med sin 

mamma. För att beskriva vad en mamma gör lyfter Markus fram aktiviteter som 

mammor ofta gör tillsammans med barn snarare än andra aktiviteter som en mamma 

kan tänkas göra. På ett liknande sätt beskriver Oskar vad en mamma är och gör. 
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Oskar, 7:3 år, relationsbarn 

 

I: Vad är en mamma egentligen? 

O: Hm. Ah. De är dom som föder barnet. (Pekar) 

I: Jaha. Okej. O hur går de till då? 

O: Aou. Vet inte. 

[…] 

I: Ja. Jag fråga ju vad det är, men vad gör en mamma? 

O: Hm. (Gör ljud) Kan umgås med barnen. 

 

Oskar använder här barnet som utgångspunkt både för att beskriva vad en mamma är 

och vad en mamma gör. Mamman beskrivs vara den som föder och umgås med 

barnen. På ett liknande sätt är barnen i fokus i Bellas prat om sin familj och släkt. 

 

Bella, 7:2år, femmisbarn 

 

B: Nae, det… Först fick mamma mig och mam.. och mamma fick Mia när jag var fyra 

år. 

I: Mhm. Så först fick mamma dig… 

B: Mm. Och sen… och sen så fick Peter se oss och sen… och sen flyttade vi ihop. 

I: Mm. 

B: Och sen… och sen fick jag en farmor och en mormor. Men jag fick aldrig se min 

farfar för han dog innan jag föddes. 

I: Okej. Så, men en farmor… vad sa du, farmor och mormor? 

B: Ah, jag sa… först fick jag farmor. Så fick jag mormor. Sen fick jag morfar. Farfar 

fanns inte. 

[…] 

I: […] Vad är en familj för nått då? 

B: Det är… Det är precis som några vänner. 

I: Mm. 

B: Fast… fast dom bor… fast dom bor hos sina barn. Det är precis som vänner. 

I: Som vänner fast man bor… 

B: Tillsammans. 

 

I det första stycket berättar Bella om hur Peter, hennes pappa, kom in familjen och 

hur hon senare fick en farmor, mormor och morfar. Hon utgår från sig själv och säger 

att hon fick en farmor, mormor och barnet blir på så sätt utgångspunkten i hennes 

beskrivning. I det andra stycket där Bella beskriver vad en familj är utgår hon även 

här från barnen och säger att en familj är som vänner fast det bor hos sina barn, till 

skillnad från att säga att barnen bor hos föräldrarna eller att barnen och föräldrarna 

bor tillsammans. Barnen hamnar på så sätt i fokus vilket de även gör i Agnes prat. 

 

Agnes, 7:6 år, relationsbarn 
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A: Får man rita en eller ska man rita hela familjen? 

I: Mm, det får du välja själv. Du ska rita dom som du tycker ska va med i familjen, 

dom som tillhör familjen. 

A: Jag ska nog rita mig själv. 

I: Dig själv, okej. 

[…] 

I: Mhmm. Vad är det du ritar här nu då? 

A: Mig själv. 

I: Dig själv, okej. 

A: Ja, jag är ju min familj. 

 

Agnes väljer här att bara rita sig själv då hon ska rita sin egen familj och säger att hon 

ju är sin familj (se Figur 5). När hon senare ritar den andra familjen ritar hon endast 

de två barnen i den andra familjen utan föräldrar eller husdjur, som hon berättar också 

är en del av familjen. Det är tydligt i Agnes prat att barnen är en mycket central del av 

familjen. 

 

 
Figur 5. Agnes teckning av den egna familjen. 

 

Flera av såväl femmis- som relationsbarnen definierar vad andra familjemedlemmar 

och en familj är och gör utifrån sig själva eller utifrån ett barnperspektiv, men det 

finns även barn som gör tvärt om, exempelvis Mattias. 
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Mattias, 6:10 år, relationsbarn 

 

I: Och vad är en mamma? 

M: De e den som g har gjort dom båda barnen. 

I: Har gjort båda barnen. 

M: Aa, på ett sätt. 

I: På ett sätt. Hur tänker du då? 

M: Att de e hon som… Utan henne hade dom i alla fall inte funnits. 

[…] 

I: […] Vad är ett barn då? För de har du ju också ritat flera stycken. 

M: Ee. Öö. Typ ja tror att de är. Ja vet fast ja har glömt bort de med. 

I: Okej. Kan du säga någonting? 

M: Aa. Att de är den som en föräldrar har skapat i alla fall. 

 

Mattias pratar först om att mamman är den som gjort barnen och att barnen inte hade 

funnits utan henne. När han sedan ska förklara vad ett barn är använder han 

föräldrarna som utgångspunkt och definierar barn som något som en förälder har 

skapat och utgår istället ifrån föräldrarna. 

 

Sammanfattningsvis använder barnen den egna familjen och dess medlemmar för att 

definiera även andra familjer och familjemedlemmar. Barnen tar utgångspunkt i sig 

själva och sina specifika erfarenheter för att beskriva familjer och dess medlemmar 

mer generellt. Barnen framstår som en mycket central del av familjen i deras prat om 

familjer. Barnen används som utgångspunkt både gällande olika aktiviteter som sker i 

familjen och för att definiera de olika familjemedlemmarna som finns i familjen och 

deras funktion. 

 

Resultatsammanfattning 

Denna uppsats syftar till att undersöka barns berättelser om familj, både sin egen och 

andra familjer. De frågeställningar som använts som utgångspunkt för denna uppsats 

är: hur pratar de aktuella barnen om familjer, sin egen och andra, barn och föräldrar 

samt vilka likheter och skillnader finns mellan femmis-och relationsbarnens 

berättelser.  

Barnens berättelser om familjer tar ofta sin utgångspunkt i familjens medlemmar och 

deras roller. Barn beskriver att man är flera personer i en familj, oftast en mamma, en 

pappa och ett eller flera barn. Vidare är att vara tillsammans, bo tillsammans och 

emotionella aspekter andra centrala delar i barnens prat om familjer. Till största del är 

det en mycket positiv bild av familjelivet som lyfts fram med lek, bus och olika 

utflykter samtidigt som flera av barnen berättar om att man kan bråka i familjer. 

Huvudsakligen liknar femmis- och relationsbarnens berättelser varandra samtidigt 

som vissa skillnader framkommer. 

En likhet mellan barnen från de olika familjekonstellationerna är att barnens 
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berättelser om familjelivet utgår från barnet och har barnet i fokus. Barnen utgår 

också från sig själva och sina erfarenheter i sina berättelser om familjer. En 

kärnfamiljsnorm blir också tydlig i barnens prat och teckningar då majoriteten av 

barnen både pratar om och ritar andra familjer bestående av mamma, pappa och barn. 

Även i barnens prat kring familjens kännetecken framträder detta. Gällande 

mammans och pappans roll i familjen säger flera av barnen att en mamma och en 

pappa är och gör samma saker. Bland femmisbarnen är det endast kroppsliga och 

biologiska skillnader mellan mammor och pappor som lyfts fram. I relationsbarnens 

beskrivningar blir en något annorlunda bild synlig då mamman och pappan till viss 

del beskrivs göra olika saker. Traditionella könsroller framträder hos majoriteten av 

barnen då mamman främst placeras i hemmet och i större utsträckning beskrivs utföra 

hushållssysslor. Pappan placeras istället av de flesta barnen på jobbet och beskrivs 

vara någon man gör aktiviteter utanför hemmet med.  

Ett antal skillnader blev synliga i femmis- och relationsbarnens prat om familjer. 

Trots en tydlig kärnfamiljsnorm så visade barnen på öppenhet kring olika 

familjeformer. Ett fåtal barn i båda grupperna berättade om familjer med skilda 

föräldrar och familjer utan barn. Det var dock endast femmisbarn som nämnde eller 

ritade familjer med ensamstående eller samkönade föräldrar. Relationsbarnen pratar 

om biologiskt besläktade personer som släktingar till skillnad från ett fåtal av 

femmisbarnen som inkluderar även mormor, morbror och kusin i sin familj. På 

samma sätt inkluderar alla utom ett av femmisbarnen som har husdjur dem som en 

självklar del i sin familj. Bland relationsbarnen är det istället endast ett av de barn 

som har husdjur som inkluderar det i sin familj.  

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Familjens huvudpersoner 

 

När barnen pratar om vilka medlemmar som ingår i en familj är relations- och 

femmisbarnens berättelser till stor del lika varandra. Det är främst föräldrar och barn 

som inkluderas som medlemmar i familjen. Med tanke på familjens förändring från 

slutet av 1800-talet fram tills nu då storfamiljen har ersatts av den lilla och privata 

kärnfamiljen, är detta inte förvånande (Olsson, 2008). Liknande resultat har även 

hittats i tidigare svensk forskning (Andersson & Högstedt, 2002; Wikström & 

Möllerstrand, 2011). I Andersson och Högstedts (2002) undersökning då svenska 

tonåringar ombads att tänka på en familj och beskriva hur den ser ut, beskrev de allra 

flesta en familj med en mamma, en pappa och ett eller flera barn. Även i Wikströms 

och Möllerstrands (2011) studie var det mestadels olika familjeformer bestående av 

en förälder eller fler föräldrar samt ett eller flera barn som omnämndes eller ritades. 

Endast ett barn ritade en familj med två vuxna utan barn och barnen pratade heller 

inte om en utvidgad familj.  
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Det är ett fåtal av femmisbarnen som berättar om samt ritar en utvidgad familj då de 

inkluderar sina morföräldrar, morbröder och kusiner i sina familjer medan inga av 

relationsbarnen pratar om eller ritar en utvidgad familj. I tidigare forskning utförd i 

England, Nya Zealand och Portugal, har far- och morföräldrar, föräldrars syskon och 

kusiner i hög utsträckning ansetts utgöra familj (Anyan & Pryor, 2002; Brannen et al. 

2000; Oliveira-Formosinho, 2009; Rigg & Pryor, 2007). Detta är dock inget som 

tidigare svenska studier rapporterar om (Andersson & Högstedt, 2002; Wikström & 

Möllerstrand, 2011). Barnen har i denna studie fått prata fritt om sin egen och andra 

familjer samt fått öppna frågor om familjer, barn och föräldrar mer generellt. Detta 

tillvägagångsätt skiljer sig från mycket av den ovan nämnda, forskningen där barn 

ofta fått ta ställning till om olika gruppkonstellationer utgör familjer, vilket kan bidra 

till att resultaten från den aktuella studien skiljer sig från dessa tidigare 

forskningsresultat. Kulturella skillnader skulle också kunna vara en bidragande orsak 

till att resultaten i denna studie till viss del skiljer ut sig då den tidigare forskningen 

som rapporterats är utförd i England, Nya Zealand och Portugal där familjen kan 

tänkas ha en något annorlunda kulturell betydelse. Förutom kulturella skillnader 

skulle även språkliga skillnader gällande begreppet familj kunna bidra till detta då det 

engelska ordet family har en vidare betydelse än det svenska ordet familj (Prismas 

engelska ordbok, 2001) vilket kan medföra att barnen i de engelskspråkiga länderna 

inkluderade fler personer i familjebegreppet än vad barnen i de svenska studierna har 

gjort.  

 

I femmisbarnens berättelser hade släktingar generellt en större plats än i 

relationsbarnens berättelser även om bara ett fåtal av femmisbarnen inkluderade 

släktingarna i sin familj. Det faktum att det endast är femmisbarnen som berättar om 

och ritar utvidgade familjer går i linje med forskning kring familjer bestående av 

ensamma mödrar som lever själva tillsammans med ett eller flera barn till följd av en 

separation från barnens förälder. Undersökningar kring denna familjeform har visat 

att nätverket runtomkring de ensamstående mammorna får en större betydelse än för 

familjer med två föräldrar (Bak, 2009). De ensamstående mammorna har även mer 

frekvent kontakt med personerna i sina nätverk i jämförelse med mammorna i 

tvåföräldrafamiljer (Bak, 2009; Gunnarsson & Cochran, 1990), vilket kan tänkas vara 

en möjlig förklaring till att släktingar får en större plats i femmisbarnens berättelser. 

Även om föräldrarna i denna studie varit ensamstående från början skulle nätverket 

runtomkring familjen kunna få en liknande betydelse som för de separerade 

mammorna i, där nätverket visat sig viktigare för familjerna med ensamstående 

mammor än familjer med två föräldrar (Bak, 2009; Gunnarsson & Cochran, 1990).  

 

När femmis- och relationsbarnen pratar om husdjur och huruvida de anses vara en del 

av familjen är resultaten i blandade. Bland femmisbarnen inkluderar alla utom ett av 

de barn som har husdjur dem som en del av familjen medan det endast är ett av 

relationsbarnen som har husdjur som inkluderar det. Relationsbarnens skildring 

skiljer sig från tidigare studier som visat att barn inkluderar sina husdjur som en 

självklar del av deras familjer (Bäckström, 2006; Diez-Martinez Day & Remigy, 
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1999; Morrow, 1998; Wikström & Möllerstrand, 2011). Orsaken till att det främst är 

femmisbarnen i den aktuella studien som inkluderar sina husdjur som medlemmar av 

familjen går endast att spekulera i. En orsak skulle kunna vara att på samma sätt som 

nätverket runtomkring familjer bestående av ensamstående mammor har visat sig få 

en större betydelse än för tvåföräldrafamiljer (Bak, 2009; Gunnarsson & Cochran, 

1990) så skulle husdjuren kunna få en större betydelse i femmisfamiljerna. Det 

faktum att femmisfamiljerna oftast består av färre familjemedlemmar då de generellt 

innehåller färre barn och vuxna kan också ha bidragit till att de få individer som finns 

i familjen får större betydelse. Två av barnen i den aktuella studien inkluderar även 

döda husdjur eller familjemedlemmar i sina familjer vilket inte har rapporterats från 

liknande studier. 

Vad är en familj? 

 

I relations- och femmisbarnens prat framträder inga skillnader gällande vad en familj 

egentligen är. Att vara tillsammans och att bo tillsammans med familjen är det 

kännetecken som förekommer mest i såväl femmis- som relationsbarnens prat. Att 

sammanboende och gemensamma aktiviteter är centralt för barnens definitioner av 

familjer har visats i forskning utförd utifrån olika kunskapstraditioner, på olika platser 

i västvärlden samt under olika tidsperioder (Borduin et al., 1990; Gilby & Pederson, 

1982; Oliveira-Formosinho, 2009; Piaget, 1928; Wikström & Möllerstrand, 2011). 

Att barnen berättar just om saker som familjen gör tillsammans går också i linje med 

den nya familjeforskningen och uttrycket att göra familj (Sommer, 2008). Förutom 

att vara och bo tillsammans är familjens medlemmar i form av en eller två föräldrar, 

oftast en mamma och en pappa samt barn, ett vanligt förekommande kännetecken i 

den aktuella studien. Närvaron av just barn och föräldrar är det som många av 

deltagarna beskriver möjliggör urskiljande av en familj från andra grupper av 

människor. Att närvaro av barn spelar stor roll för att en gruppering av människor ska 

uppfattas som familj har även visats i tidigare undersökningar (Brannen et al., 2000; 

Rigg & Pryor, 2007). Förutom dessa kännetecken pratar barnen även om olika 

emotionella aspekter som att familjens medlemmar älskar varandra, bryr sig om 

varandra och tar hand om varandra samt att medlemmar i samma familj kan vara lika 

varandra till utseendet. Att använda familjemedlemmarnas utseende som 

utgångspunkt för att definiera vad en familj är, har inte rapporterats i tidigare 

forskning gällande barns syn på familjer. Att barnen i denna studie pratade om 

utseendemässiga likheter inom familjer kan vara ett resultat av att intervjuarna 

frågade majoriteten av barnen hur man kunde se att personerna på teckningarna var 

en just en familj samt om familjer kan se ut på olika sätt vilket barnen kan ha 

uppfattat som att just variationer i utseende efterfrågades. Gällande de emotionella 

aspekterna är detta en faktor som har visat sig vara ett centralt kännetecken för 

familjer i ett flertal tidigare studier (Anyan & Pryor, 2002; Morrow, 1998; Rigg & 

Pryor, 2007; Wikström & Möllerstrand, 2011). Detta tyder på att omhändertagande, 

kärlek och mys för barnen är viktiga inslag i familjelivet.    
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Kärnfamiljsnorm 

 

I såväl femmis- som relationsbarnens spontana prat blir en kärnfamiljsnorm tydlig. 

Förutom att prata om kärnfamiljer ritar majoriteten av barnen i de båda grupperna en 

kärnfamilj, bestående av en mamma, en pappa och barn, när de ombeds att rita en 

annan familj än sin egen.  

 

Resultaten i studien skiljer sig från regnbågsbarns prat om familj i en studie av 

Wikström och Möllerstrand (2011) där barnen visade sig vara mer öppna kring olika 

familjeformer, såväl i det spontana pratet som i sina teckningar av familjer. 

Resultaten i studien skiljer sig även från andra fynd i den aktuella studien där barnen 

tar utgångspunkt i sina egna erfarenheter, då femmisbarnen i detta fall inte utgår från 

sina erfarenheter av en ensamstående mamma när de pratar om och ritar familjer. 

Trots att femmisbarnen lever i en annan familjeform än en kärnfamilj och att barnen i 

studien i övrigt ofta utgår från sina egna erfarenheter i sitt prat om familjer, verkar 

kärnfamiljsnormen så pass stark och rådande att den trots detta slår igenom och 

framträder även hos femmisbarnen. Dessa fynd i barnens prat går hand i hand med de 

teorier som säger att kärnfamilj idag, trots en ökad mångfald vad det gäller 

familjeformer i vårt moderna samhälle, fortfarande är ett rådande och starkt ideal som 

utgör en mall för hur familjeliv ska se ut (Bäck-Wiklund, 2009; Cheal, 2007; Hansen, 

2005). Det går även i linje med tidigare forskning som har visat att kärnfamiljen har 

en stark normativ och moralisk betydelse för många trots att familj har visat sig ha 

många varierande betydelser och att den traditionella kärnfamiljen globalt och 

historiskt sett är i minoritet (Gubrium & Holstein, 1990). Resultaten stämmer vidare 

överens med Andersson och Högstedts (2002) resultat där svenska ungdomar 

definierar familj utifrån den heterosexuella kärnfamiljen med en mamma, en pappa 

och barn. 

Öppenhet kring olika familjeformer 

 

Trots en tydlig kärnfamiljsnorm visade barnen samtidigt på öppenhet kring olika 

familjeformer. Ett fåtal barn i båda grupperna berättade om familjer med skilda 

föräldrar och familjer utan hemmavarande barn. De familjer som framställdes utan 

barn var familjer bestående av far- eller morföräldrar där deras barn, barnets förälder, 

inte ritades med. Det var dock endast femmisbarn som nämnde eller ritade familjer 

med ensamstående eller samkönade föräldrar. I det spontana pratet nämndes skilda 

föräldrar, familjer utan barn och ensamstående föräldrar. Familjer med samkönade 

föräldrar och övriga familjeformer lyftes enbart fram som svar på den direkta frågan 

om familjer kan se olika ut.  

 

Fynden kring barns öppenhet gällande olika familjeformer har även setts i tidigare 

forskning (Andersson & Högstedt, 2002; Wikström & Möllerstrand, 2011). Wikström 

och Möllerstrand (2011) fann en stor öppenhet för olika familjekonstellationer bland 

regnbågsbarnen i sin studie. Flera av de medverkande barnen valde att rita andra 

regnbågsfamiljer, kärnfamiljer och familjer med ensamstående föräldrar då de blev 
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uppmanade att rita en annan familj. Detta har vissa likheter med den aktuella studien 

då en öppenhet framkommer bland femmisbarnen. Samtidigt skiljer sig resultaten 

från den tidigare studien på så sätt att öppenheten där framträder i det spontana pratet 

medan femmisbarnens öppenhet främst visar sig som svar på direkta frågor.  

 

Fynden är dock mest överensstämmande med Andersson och Högstedts (2002) 

resultat, där ungdomar som ombads att tänka på och beskriva en familj enbart 

framställde kärnfamiljer med en mamma, en pappa och barn och endast ett fåtal 

svarade att familjer kan se olika ut. När ungdomarna vidare fick ta ställning till 

huruvida olika grupper stämde in på begreppet familj visade de upp en större 

acceptans för andra familjeformer då ensamstående föräldrar, skilda föräldrar och 

styvfamiljer ansågs vara familjer. Dessa resultat liknar resultaten i den aktuella 

studien på sätt att barnen när de ombads tänka fritt kring en familj, höll sig till 

kärnfamiljsnormen medan de på den specifika frågan likt det ställningstagande som 

ungdomarna ställdes inför i den tidigare studien, visade sig vara mer öppna kring 

olika familjeformer.  

Positiv bild av familjelivet 

 

Såväl relations- som femmisbarnens prat om familjeliv kretsar mycket kring vad de 

gör tillsammans med de olika familjemedlemmarna och med hela familjen. Lek, bus 

och utflykter, vardagssysslor som städning och matlagning samt mys och gos är 

aktiviteter som barnen berättar utgör vardagen i deras familjer. Barnens beskrivningar 

ger huvudsakligen en mycket positiv bild av familjelivet och familjer generellt. En 

del av barnen säger även uttryckligen att familjer bara gör roliga saker tillsammans 

och inte gör några tråkiga saker. Samtidigt som den positiva bilden är dominerande 

berättar en del av barnen att man kan bråka i familjer. Bråk tillsammans med att 

föräldrar ibland beskrivs arbeta för mycket är de få negativa aspekterna kring 

familjelivet som lyfts av barnen. I likhet med detta lyfte de elvaåriga barnen i 

Bäckströms (2006) svenska studie främst fram positiva aspekter gällande familjeliv 

och sina familjer medan negativa aspekter lyftes men i mindre utsträckning. Att bråk 

är ett inslag i familjelivet var också något som Andersson och Högstedt (2002) fann, 

samt att barnen ibland uppfattade föräldrars regler som begränsande. Samtidigt 

framhöll även barnen i deras studie att den egna familjen stod för stöd, kärlek och 

trygghet. Att familjelivet involverar både positiva och negativa aspekter berättade 

även barn mellan fyra och fem år i Oliveira-Formosinhos (2009) portugisiska studie i 

form av de känslor de hade inför sin familj. Barnen pratade både om positiva och 

negativa känslor och nämnde då glädje, kärlek, svartsjuka samt ledsenhet när de var 

ifrån varandra.         

Föräldrar och genus 

 

I barnens prat framträder mamma som en person barnen leker tillsammans med, 

någon som sköter hushållet, som ger barnet mat och närhet samt är kvinna. Pappan 

framställs i barnens prat som en stor man som jobbar, leker, busar och tar hand om 
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barnen. Flera av barnen säger att en mamma och en pappa är ungefär samma sak, 

samtidigt säger de att mammor och pappor skiljer sig åt gällande vissa aspekter. I 

relationsbarnens prat går det att urskilja att mammor och pappor beskrivs göra olika 

saker och traditionella könsroller framträder. Generellt nämns hushållssysslor och 

aktiviteter i hemmet i högre utsträckning i samband med prat om mamman, medan 

aktiviteter utanför hemmet så som jobb och utflykter, i högre utsträckning omnämns 

när det pratas om pappan. I majoriteten av femmisbarnens prat framkommer att pappa 

och mamma i högre utsträckning är och gör samma sak och dessa barn nämner enbart 

fysiska skillnader mellan mammor och pappor. Flera relationsbarn delger berättelser 

om pappor som jobbar och går till jobbet, vilket bara ett fåtal av femmisbarnen pratar 

om. I alla barnens prat finns delar av emotionell karaktär när det kommer till pappans 

roll. Många av barnen i den aktuella studien pratar om antingen mamma och/eller 

pappa som förutsättning för att finnas.  

 

I tidigare forskning har man funnit skillnader i barns uppfattningar om mammor och 

pappor (Brannen et al., 2000; Morrow, 1998; Oliveira-Formosinho, 2009). I denna 

forskning har traditionella könsroller lyfts fram då mamman framställts som den 

primära källan till närhet och den som står för omvårdnadsaktiviteter medan pappan 

beskrevs som någon barnen gör olika aktiviteter tillsammans med. Resultatet i den 

aktuella studien ligger delvis i linje med denna tidigare forskning, då relationsbarnens 

prat liknar dess forskningsresultat. Relationsbarnen pratar om att en mamma och en 

pappa är samma sak men att de gör olika saker, så som att mamman utför 

hushållssysslor i hemmet kontra att pappan i större utsträckning gör aktiviteter 

utanför hemmet så som jobb. Femmisbarnens prat skiljer sig samtidigt från denna 

tidigare forskning på så sätt att de i större utsträckning beskriver att en mamma och 

en pappa gör samma saker samt att de femmisbarn som nämner skillnader mellan 

föräldrarna enbart pratar om fysiska skillnader. En ytterligare aspekt som går emot de 

traditionella könsrollerna man sett i tidigare studier och även delvis i denna 

undersökning, är att såväl femmis- som relationsbarnen samtidigt pratar om pappan 

utifrån en omhändertagande funktion.  

 

De ovan nämnda resultaten kan tänkas ha flera olika förklaringar. Att femmisbarnen 

likställer mammor och pappor kan förstås utifrån att de inte har erfarenhet av en 

pappa i sin egen familj, vilket relationsbarnen har. Relationsbarnen har därmed också 

egna erfarenheter av att mammor och pappor kan göra olika saker i en familj. Det 

finns också skillnader mellan femmis- och relationsbarnen när det kommer till hur 

mycket material om pappor som intervjuerna genererat. Det finns mindre prat om 

pappor hos femmisbarnens vilket i sin tur kan tänkas bero på olika saker. Exempelvis 

kan det handla om att dessa barn fått färre frågor om pappor då begreppet pappa inte 

tagits upp om barnet inte själv lyft det. Prat om pappor har förekommit både i pratet 

om den egna och i pratet om den andra familjen när det gäller relationsbarnen vilket 

är en skillnad från femmisbarnen där prat om pappor av naturliga skäl endast kommit 

upp vid prat om den andra familjen.  
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I en studie som undersökt barn i regnbågsfamiljers uppfattning om familj fann man 

att barnen inte gjorden någon skillnad mellan mammor och pappors funktion och ett 

icke-könsbundet föräldraskap blev synligt i barnens prat (Wikström & Möllerstrand, 

2011). Wikström och Möllerstrand (2011) diskuterar fynden utifrån att barnen i 

regnbågsfamiljerna möjligen generaliserar sina erfarenheter av två engagerade 

mammor till uppfattningen om en mamma och en pappa. I deras resultat återfanns 

även en svårighet bland barnen att definiera pappor då barnen svarade att det inte vet 

vad en pappa är eller att det är svårt att svara på om man inte själv har en pappa. 

Författarna föreslår i studien att det kan handla om att barnen har en diffus bild av 

vad en pappa är i och med att de saknar erfarenheter av en pappa i den egna familjen, 

vilket gör det svårare för dem att definiera en pappa. Resultaten i den aktuella studien 

överensstämmer till viss del med dessa tidigare resultat. Femmisbarnen kan på ett 

liknande sätt som Wikström och Möllerstrand (2011) föreslår, tänkas ha en diffus bild 

av pappor samt generalisera sina erfarenheter av den ensamstående engagerade 

mamman till papparollen vilket därmed får betydelse för hur barnen pratar om att en 

mamma och en pappa är och gör samma sak. Resultaten i den aktuella studien skiljer 

sig samtidigt från resultaten i Wikström och Möllerstrands (2011) studie på så sätt att 

femmisbarnen inte uppvisar några svårigheter med att definiera en pappa, trots 

avsaknaden av en egen pappa. Femmisbarnen ger istället mer generella beskrivningar 

av vad en pappa är än vad relationsbarnen i studien gör.  

 

För såväl relations- som femmisbarn definieras pappor ofta sekundärt till mammor, 

som lika eller olika mamman medan mammorna definieras i sig själva och står mer 

självständiga i barnens beskrivningar. I tidigare svenska studier som gjorts på barn i 

heterosexuella familjer och deras syn på familj har man sett att mamman har en 

central roll i familjen och stor betydelse för familjelivet som helhet (Bäckström, 

2006; Halldén, 2001). Barn har också i studierna gett uttryck för att pappor är mindre 

närvarande än mammorna. Femmis- och relationsbarnens skildringar kan ses i ljuset 

av resultaten från den tidigare forskningen och relationsbarnens sätt att definiera 

pappor sekundärt kan tänkas bero på att de i likhet med tidigare forskning uppfattar 

mamman som mer central och närvarande i familjen än pappan (Bäckström, 2006; 

Halldén, 2001). Att pappor definieras sekundärt utifrån mammor kan även ha 

påverkats av intervjusituationen och att barnen i flera fall först tillfrågats om 

mammor och sedan om pappor. Det i sin tur kan ha påverkats av att barnen i större 

utsträckning ritat mammor först, vilket har gjort att mammor även kommit på tal först 

i intervjun. Det faktum att vi som intervjuare oftare har frågat om mammor först har 

dock inte alltid lett till att pappor definieras sekundärt utan det är något som även 

framkommit i barnens spontana prat. Detta i kombination med att barnen oftare valt 

att rita mammor först och generellt pratar mer om mammor, talar för att mamman har 

en mer central roll i familjen likt resultaten från den tidigare forskningen (Bäckström, 

2006; Halldén, 2001). För barnen i femmisfamiljerna kan det ses som mer självklart 

att definiera pappor utifrån mammor då de inte har erfarenheter av en pappa i den 

egna familjen. 
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Den barncentrerade utgångspunkten 

 

I såväl femmis- som relationsbarnens prat framträder en bild av familjelivet där 

barnen och deras roll i familjen är central. Förutom att närvaron av barn är en viktig 

faktor i barnens definition av familj utgår ofta de olika aktiviteterna familjer beskrivs 

utföra från barnens intressen och beskrivs ur deras perspektiv. Även då barnen 

berättar om och definierar andra familjemedlemmars roller och funktioner görs detta 

ofta utifrån deras funktion i förhållande till barnen. Även regnbågsbarnen i Wikström 

och Möllerstrands (2011) studie förmedlade en barncentrarad bild av familjer. Familj 

definierades då utifrån barnens närvaro och tillkomsten av barnet beskrevs ofta 

symbolisera hur en familj blev till. I den aktuella studien blev det också tydligt att 

barnens egna erfarenheter avspeglar sig i barnens prat kring familjer på flera olika 

sätt. Barnen tar exempelvis utgångspunkt i egna erfarenheter då de svarar på generellt 

ställda frågor. I dessa fall glider barnen i sina beskrivningar mellan det generella för 

familjer eller personer i dem, till det specifika för den egna familjen. Genom att den 

aktuella studien tar fasta på barnet som kompetent och formare av sin barndom så har 

en arena skapats där barnen getts utrymme att reflektera kring sina egna erfarenheter. 

Detta i sin tur har gjort att barnen använder sina egna, unika erfarenheter också när de 

tillfrågas om mer generella saker. Det blir tydligt då barnen exempelvis tillfrågas om 

vad en mamma är och de svarar genom att berätta om sina egna mammor och vad de 

brukar göra. Det blir också tydligt i barnens prat kring pappor då relationsbarnen 

utgår från sina erfarenheter av sina pappor trots att de får frågor om pappor generellt, 

medan femmisbarnen istället pratar om pappor generellt, så som frågan är ställd, 

vilket har diskuterats tidigare. Förutom att barnen glider mellan det generella och det 

egna upplevda blir barnens egna erfarenheter av familjeliv tydliga även i barnens 

övriga beskrivningar av familjer då exempelvis släkt får en större roll i 

femmisbarnens berättelser som ett resultat av deras erfarenheter vilket också 

diskuterats tidigare. 

 

Metoddiskussion 

 

God kvalitativ forskning karaktäriseras av transparens vilket innebär att 

tillvägagångsättet redovisas på ett öppet sätt för att läsaren enkelt ska kunna följa vad 

som har gjorts och varför (Elliot, Fischer, & Rennie, 1999; Yardley, 2000). Detta har 

vi eftersträvat och försökt uppnå på flera sätt, dels genom att vi i metodbeskrivningen 

noggrant redogjort för hur vi gått till väga från uppstarten till slutet av studien. Det 

har även gjorts genom att vi hållit oss nära materialet i analysen samt redovisat en 

riklig mängd excerpt från vårt datamaterial. Detta möjliggör att läsaren själv kan 

bedöma rimligheten i den presenterade analysen samt kan göra egna alternativa 

tolkningar av materialet. Förutom att vara tydlig gällande tillvägagångssättet 

innefattar transparens även att forskaren är öppen med sin egen förförståelse och hur 

den valda metoden kan påverka resultaten, det vill säga personlig och metodologisk 

reflexivitet (Yardley, 2000). Ett eget avsnitt om personlig reflexivitet följer därför 

efter den övriga metoddiskussionen nedan.        
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Intervjuerna utgick från en semistrukturerad intervjuguide som utarbetades i nära 

samarbete med Björck och Hägg (2014), det faktum att vi var fyra personer i detta 

arbete ser vi som positivt då det gav tillgång till ytterligare infallsvinklar. Målet med 

intervjuguiden var att skapa en så bra balans som möjligt mellan struktur och 

flexibilitet för att kunna engagera barnen i intervjun men samtidigt lämna utrymme 

för barnen att berätta om det som de ansåg var viktigt (Daly, 2007; Langemar, 2008; 

Tjora & Torhell, 2012; Willig, 2008). Genom att vi använde oss av öppna och 

inbjudande frågor samt att vi eftersträvade följsamhet för barnen under intervjuerna, 

gavs utrymme för varje barns unika berättelse (Cederborg, 2000; Hansen Orwehag, 

2013). Efter transkribering och analys av intervjumaterialet är detta något vi i stor 

utsträckning anser att vi fyra uppnått vilket har resulterat i ett rikt och varierat 

intervjumaterial.    

 

Den pilotstudie som genomfördes med barn i den aktuella åldern gav värdefull 

kunskap ur flera aspekter. Den erbjöd träning på att intervjua barn kring de specifika 

ämnena familj och tillblivelse samt att den möjliggjorde vidare utveckling av 

intervjuguiden (Johansson, 2013a). Den innebar också ett tillfälle för oss fyra som 

intervjuare att hitta gemensamma förhållnings- och tillvägagångssätt. 

 

Deltagarna i studien valdes ut genom en kombination av den urvalsprincip som 

brukar benämnas som tillgänglighetsurval och den som brukar benämnas som 

handplockningsurval (Langemar, 2008; Yin & Retzlaff, 2013). Tillgänglighetsurval 

kan ses som en begränsning eftersom variationen bland familjer generellt kan vara 

mycket större än bland de som tackat ja samt att de familjer som valt att delta i 

studien kan utgöra en särskild grupp. Exempelvis kan det vara så att de 

femmisfamiljer som visade intresse för deltagande är mer öppna gällande frågor kring 

sin specifika familjeform och barnens tillblivelse. På samma sätt går det att reflektera 

kring om de relationsfamiljer som deltog var mer öppna kring intervjuämnena och 

hade ett större intresse i dessa frågor än andra familjer som inte valt att delta, vilket i 

sin tur kan avspegla sig i barnens berättelser. De inklusionskriterier som låg till grund 

för urvalet kan också ha påverkat bredden gällande de familjer som ingick i studien 

då vi exempelvis valde att endast inkludera relationsbarn till en sammanboende 

mamma och pappa som fått barn på egen hand. Bredden bland relationsfamiljer är 

mycket större än så då exempelvis separation och assisterad befruktning är vanligt 

förekommande i familjer med en mamma och en pappa. De valda 

inklusionskriterierna motiverades dock av att vi inte ville att ämnet familj skulle vara 

känsligt att prata om ifall barnen just genomgått en skilsmässa samt att vi inte ville att 

gruppen med relationsbarn också skulle leva med en ensamstående förälder i likhet 

med femmisbarnen. Vi ville heller inte att familjesituationen skulle kunnat ha 

påverkats av en längre tids ofrivillig barnlöshet vilket assisterad befruktning hos 

olikkönade par ofta kan ha inneburit. Med tanke på Björck och Häggs (2014) uppsats 

med fokus på tillblivelse, ville vi även att barnen i de olika grupperna skulle ha 

kommit till på olika sätt för att se om pratet kring tillblivelse skilde sig åt beroende på 
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barnens eget tillblivelsesätt. Vidare var det även fyra barn av de som inledningsvis 

visat intresse för att delta som valde att avstå från att medverka i studien och hur detta 

kommer sig går bara att spekulera i. Det kan (a) bero på att personerna av olika 

anledningar inte ville berätta om och offentliggöra sina åsikter, (b) att de inte 

uppskattade upplägget på studien eller (c) att de helt enkelt inte tyckte att det verkade 

kul eller (d) att ämnet var tillräckligt intressant. Dessa personers erfarenheter och 

perspektiv saknas i så fall i denna uppsats.    

 

Barnens ålder varierade från tre år och tio månader till nio år och nio månader vilket 

är ett relativt stort åldersspann. De relativt stora åldersskillnaderna gör att barnens 

utvecklingsmässiga-, språkliga och kognitiva nivå varierade. Detta påverkade bland 

annat hur mycket barnen pratade då de yngre barnen generellt pratade mindre än de 

äldre barnen samtidigt som det förekom stora individuella skillnader. Även om 

antalet femmisfamiljer vuxit de senaste 20 åren (Brewaeys, 2010) är det ännu inte 

lagligt i Sverige för ensamstående mammor att skaffa familj med hjälp av sjukvården 

(Justitiedepartementet, 2013) vilket medför att populationen är mycket begränsad. 

Detta medförde att det hade varit svårt att hitta tillräckligt med deltagare om ett 

striktare åldersspann skulle tillämpats.     

 

Då Wikström och Möllerstrand (2011) konstaterade att det var en fördel att barnen 

förberetts ordentligt innan intervjuerna genom att berätta för barnen om vad 

intervjuerna kommer att handla om samt hur de kommer att gå till, var detta något vi 

ansåg viktigt. Vi påminde därför föräldrarna vid flera tillfällen om att läsa upp brevet 

vi författat särskilt till barnen innan vi kom på besök samt att vi uppmuntrade dem att 

höra av sig om frågor uppstod. Vid intervjutillfällena upplevde vi att detta hade en 

positiv effekt då barnen visste varför vi var där. Förberedelserna väckte i vissa fall 

frågor och funderingar hos barnen kring intervjuämnena, framförallt kring tillblivelse, 

vilket kan ha påverkat barnens berättelser.       

 

Innan intervjuerna inleddes ägnades tid till att prata och fika med familjerna, med 

särskilt fokus på barnen för att de skulle känna sig så trygga som möjligt (Hansen 

Orwehag, 2013; Tjora, 2012). Barnen gavs ytterligare kontroll över situationen då de 

även fick välja plats för intervjun och huruvida deras förälder/föräldrar skulle närvara 

samt blev visade hur kameran fungerade. Vår upplevelse är att de flesta av barnen 

kände sig mycket trygga under intervjusituationen då de berättade öppet om sitt 

familjeliv och majoriteten av barnen inte ville att föräldrarna skulle närvara under 

intervjun. Det var dock några barn i olika åldrar som ville ha sin mamma närvarande 

under intervjuerna. Dessa intervjuer var ofta kortare än de intervjuer när barnen satt 

ensamma med intervjuaren vilket innebär att barnens berättelser kan ha påverkats av 

förälderns närvaro. Det är möjligt att förälderns närvaro begränsade barnens öppenhet 

samtidigt som det kan ha inneburit att barnet kände sig tryggare än vad det annars 

skulle gjort och därmed berättade mer.  

 

Själva intervjun inleddes med att barnet ombads att rita en valfri familj vilket innebar 
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att en interaktion mellan ord och bild uppstod. Att inleda barnintervjuer med att rita 

har visat sig lämpligt då det hjälper till att få igång intervjun, kan fungera som ett 

underlag för frågor samt vara ett konkret stöd i intervjusituationen (Hansen Orwehag, 

2013; Kvale och Brinkmann, 2009, Scott, 2008). Vi upplevde att teckningarna var ett 

uppskattat inslag bland många av barnen och att de fungerade som ett hjälpmedel för 

både intervjuarna och intervjupersonerna. Det var dock ett fåtal av barnen som inte 

ville rita flera familjer eller som ville rita fler teckningar eller med andra motiv än de 

som efterfrågades, vilket vi förhöll oss flexibla till.    

 

Samtliga intervjuer genomfördes på dagtid under lediga dagar, detta med bakgrund av 

att Wikström och Möllerstrand (2011) upplevde att intervjuerna inte blev lika rika när 

de genomförts på kvällstid efter skoldagar. Vi upplevde barnen som pigga och 

nyfikna när vi kom på besök och att intervjuerna genomfördes under dagtid gjorde 

också att det fanns mer tid till socialisering både innan och efter intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes av fyra olika intervjuare, författarna till denna uppsats samt 

Björck och Hägg (2014). Att vara flera olika intervjuare innebär en ökad variation 

gällande utförandet av intervjuerna och i slutändan även barnens berättelser. Avsikten 

i denna uppsats och med vår socialkonstruktivistiska utgångspunkt har inte varit att 

varje intervju ska vara exakt likadan, istället har fokus varit att skapa förutsättningar 

för att kunna lyfta fram varje barns unika berättelse. Barnens berättelser skapas i 

samspelet med intervjuaren och kontexten vilket innebär att varje möte blir unikt 

oavsett antal intervjuare.     

 

Transkribering av intervjumaterialet gjordes av samma person som utfört intervjun 

kort tid efter intervjudatumet vilket var en fördel då minnet av intervjun var färskt. 

Transkribering innebär en tolkningsprocess från muntligt tal till skriven text vilket 

medför en rad svårigheter eftersom röstens semantiska egenskaper genom exempelvis 

betoningar, tempo och tonläge förloras vilket radikalt kan förändra ordens betydelse 

(Gillham, 2008; Kvale et al., 2009). Fokus för analysen i den aktuella uppsatsen är 

främst innehållet i det som sägs snarare än hur det sägs vilket underlättar 

transkriberingen då den inte behöver vara lika noggrann som om fokus istället hade 

legat på den språkliga stilen (Kvale et al., 2009). Då fyra personer utförde 

transkriptionerna bestämdes i förväg ett gemensamt förfaringssätt och konventioner 

för hur transkriberingen skulle gå till för att underlätta jämförelser mellan 

intervjuerna. 

 

Vårt intervjumaterial har analyserats med hjälp av tematisk analys vilket är en metod 

med såväl styrkor som begränsningar. En av metodens styrkor är att analysmetoden 

inte utgår från något befintligt teoretiskt ramverk, utan är friare i sin form att anpassas 

efter materialet, aktuella frågeställningar och kunskapssyn (Braun & Clarke, 2006). 

Innan arbetet med denna studie inleddes var vi i stort sett obekanta med 

analysmetoden. Tematisk analys utgår från datamaterialet snarare än någon specifik 

teoriorientering och är därför passande för noviser inom det kvalitativa 

forskningsområdet (Howitt & Cramer, 2008) vilket har underlättat analysarbetet då 
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metoden och tillvägagångssättet är lättförståeligt. Braun och Clarke (2006) lyfter 

dock att tematisk analys kritiserats för att vara en analysmetod som inte går på djupet 

utan främst är lämplig att använda för att sammanfatta ett stort material. Detta är dock 

något som författarna tillbakavisar då de menar att en väl genomförd tematisk analys 

innehåller såväl bredd som djup, vilket är något vi eftersträvat under arbetet med 

denna uppsats. Andra kvalitativa metoder som hade kunnat vara aktuella är grundad 

teori vilket hade öppnat för en mer teoretisk bild av resultaten samt diskursanalys 

som hade möjliggjort en närmare granskning av de retoriska grepp som barnen 

använder sig av i sitt prat (Willig, 2008). Med den tematiska analysen anser vi dock 

att en större bredd och helhetsbild av intervjumaterialet har kunnat fångas.   

 

Att vara flera forskare kan innebära en rad olika fördelar. Det kan ge ökad bredd i 

arbetet med analysen genom att olika perspektiv och föreställningar och 

föreställningar lyfts fram (Langemar, 2008). Förutom att förberedelser och intervjuer 

genomfördes i samarbete med Björck och Hägg (2014) har vi även haft stor hjälp 

genom hela processen av våra engagerade och erfarna handledare som kunnat bidra 

med nya perspektiv. Att vara fler är något som vi upplevt som mycket positivt under 

arbetets gång då olika infallsvinklar berikat arbetet i såväl förberedelser, intervjuer 

som i analysprocessen. 

 

Då arbetet med uppsatsen påbörjades hade vi båda mycket lite kunskap om såväl 

ämnet som familjeformen femmisfamiljer. Att inte vara insatta i detta sedan tidigare 

anser vi har varit en fördel då vi kunnat vara mer öppna att styras av materialet och de 

mönster som framkom ur detta. Trots att vi från början i stort sett saknade kunskap på 

området bör påpekas att vi givetvis hade en viss förförståelse kring området efter (a) 

våra studier på psykologprogrammet, (b) tidigare erfarenheter av arbete med barn och 

familjer samt (c) egna livserfarenheter. Mer information kring våra egna bakgrunder 

och intressen följer under avsnittet nedan. 

Personlig reflexivitet 

 

I kvalitativ forskning är forskaren en aktiv och viktig del i forskningsprocessen och 

därför är det av vikt att forskaren reflekterar kring sin egen bakgrund och sina 

intressen och dess eventuella betydelse för resultatet, vilket kallas personlig 

reflexivitet (Daly, 2007; Yardley, 2000). Det innebär att man som forskare förutom att 

vara medveten om den egna personligheten och erfarenheterna även synliggör på 

vilket sätt den kan ha fått betydelse, därmed ges läsaren möjlighet till alternativa 

tolkningar och analyser av det presenterade materialet (Willig, 2008). Nedan 

presenteras våra reflektioner kring oss själva som personer och författare av studien.  

 

Ingen av oss författare har egna barn eller nära erfarenhet av femmisfamiljer, vilket 

gör att vi saknar förförståelse om de undersökta femmisfamiljerna och deras syn på 

familjeliv. Vi upplevde att vår okunskap i vissa avseende ledde till en försiktighet i 

bemötande av barnen då vi ville undvika att väcka besvärande frågor och funderingar 

hos barnen. Denna försiktighet visade sig framför allt i pratet om pappor med barnen 
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i femmisfamiljerna. Vi hade för avsikt att inte nämna begreppet pappa om barnen inte 

själva tog upp det. I efterhand har vi sett att vi ibland, trots att barnen tog upp 

begreppet pappa eller valde att rita pappor, inte frågade vidare eller tog upp det på 

nytt vid senare tillfälle under intervjun. En trolig förklaring till detta är att vi varit 

noggranna med att inte kränka barnen och hellre pratat för lite än för mycket om 

pappor med barnen utan pappor. Samtidigt upplever vi att det faktum att vi inte var 

insatta eller inlästa på området, gjorde oss nyfikna på barnens berättelser vilket i sin 

tur underlättade samtalen med barnen. På samma sätt har vårt genuina intresse för 

barn och deras berättelser haft en positiv betydelse för samtalen med alla barn vi mött 

i studien.  

 

Våra egna olika erfarenheter och upplevelser av familjeliv kan ses som en fördel 

under arbetet med studien då vi har växt upp i två olika familjekonstellationer. Ingen 

av oss har dock erfarenhet av att likt barnen i den ena gruppen växa upp utan en 

pappa. Våra olika bakgrunder och erfarenheter har gett oss en större bredd i 

uppfattningar om vad en familj är och gett oss tillgång till fler familjeformer än just 

den sammanboende kärnfamiljen. Våra olika perspektiv har lett till betydande 

diskussioner om materialet och bidragit till en genomarbetad analys. Vi har använt 

oss av både våra egna men även våra handledares erfarenheter och kunskap under 

utformningen av insamlingsförfarandet samt under analysens gång. Detta har gjort att 

vi haft tillgång till ytterligare familjeformer samt erfarenhet av forskning med barn i 

olika sammanhang, vilket i sin tur har bidragit till ett breddat synsätt kring familjer 

och under arbetet gett oss betydelsefulla infallsvinklar och lett till värdefulla 

diskussioner om vårt material och resultat. 

 

Det faktum att vi fyra som utförde intervjuerna är kvinnor är en aspekt som vi tänker 

kan ha haft betydelse för hur barnet förhållit sig till oss som intervjuare i 

intervjusituationen men på vilket sätt det kan ha påverkat barnen i deras prat går inte 

att uttala sig om. Däremot kan man resonera och spekulera kring om det haft 

betydelse för hur barnen pratade om exempelvis mammor och pappor samt deras 

roller i familjen, vilket man kan tänka sig påverkas av intervjuarens kön.  

 

Vår syn på barn som kompetenta individer med en egen röst som förtjänar att tas på 

allvar har präglat både intervjuerna men även analysen av dem. Vår bild är att vi med 

vår öppna inställning och nyfikna hållning skapat en plats där vi kunnat möta barnen 

och gett dem möjlighet att komma till tals och dela med sig av sina berättelser.  

 

Vi är slutligen positiva till en mångfald av familjeformer och det lagförslag som 

presenterats tidigare i uppsatsen. Vi anser att alla människor oavsett familjeform eller 

sexuell läggning bör ges samma möjligheter och rättigheter att skaffa barn med hjälp 

av den svenska sjukvården. Med detta som bakgrund kan våra erfarenheter och 

åsikter ha påverkat vår uppsats så att vi omedvetet valt att lyfta fram de resultat som 

stödjer dessa värderingar. 
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Slutsats och förslag till fortsatt forskning 

 

Vår examensuppsats har syftat till att undersöka barns berättelser om familjer. De 

barn som har ingått i uppsatsen är 22 stycken barn mellan tre år och tio månader och 

nio år och nio månader år, från femmis- och relationsfamiljer. 

 

Barnens berättelser har analyserats med hjälp av en tematisk analys, och både 

deskriptiva och abstrakta teman har identifierats. Femmis- och relationsbarnens 

berättelser om familjer liknar varandra och de pratar i stor utsträckning på ett 

liknande sätt om familjer.  Barnen förmedlar en positiv bild av familjelivet då de 

beskriver att man gör roliga saker tillsammans i familjen och att familjemedlemmarna 

tycker om varandra. En stor del av barnens berättelser handlar om familjens olika 

aktiviteter och vad man gör tillsammans. Oavsett familjeform blev en 

kärnfamiljsnorm tydlig då barnen ofta definierar en familj utifrån att den består av 

mamma, pappa och barn. Såväl femmis- som relationsbarnen förmedlar en 

barnorienterad bild av familjeliv då barn ses som en central del av familjer och då 

barnens berättelser ofta tar utgångspunkt i barnets position i familjen. Barnens egna 

erfarenheter av att leva i familjer används som referensram för att beskriva även 

andra familjer och familjeliv mer generellt.  

 

Trots stora likheter mellan femmis- och relationsbarnens berättelser framträder vissa 

skillnader. Det förkommer också stora individuella skillnader inom grupperna. En del 

av femmisbarnen beskriver utvidgade familjer vilket inte förekommer hos 

relationsbarnen. Även släkt får större utrymme i femmisbarnens prat. Trots den 

tydliga kärnfamiljsnormen visar barnen på öppenhet kring olika familjeformer. 

Femmisbarnen visar med sitt prat på en större öppenhet och variation kring olika 

familjeformer än vad relationsbarnen gör med sitt. I relationsbarnens beskrivningar 

av mammor och pappor blir traditionella könsroller tydliga, även om mammor och 

pappor uppges vara samma sak, beskrivs de göra olika saker och befinna sig på olika 

arenor. Femmisbarnen likställer istället mammor och pappor med varandra och lyfter 

endast fysiska skillnader mellan dem.     

 

Den framträdande kärnfamiljsnormen i barnens prat visar på ett behov av en stor 

medvetenhet gällande den bild av familjer och familjeliv som förmedlas i kontakten 

med barn. För professionella som arbetar med barn blir det viktigt att sträva mot att 

inte utgå från en kärnfamiljsnorm utan förmedla en mer mångfacetterad bild av 

familjer där ingen familjeform ses som mer självklar eller eftersträvansvärd än den 

andra. Att normalisera och förmedla en öppenhet kring olika familjeformer blir 

viktigt för att motverka en känsla av avvikelse hos minoritetsfamiljer i möte med 

omvärlden.  

 

Den aktuella studien är begränsad i sin omfattning och är i dagsläget ensam om att ha 

fokuserat på barns berättelser om familj, i familjer med frivilligt ensamstående 

mammor i Sverige. Resultaten bör därför tolkas med försiktighet. Det finns ett 
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fortsatt behov av ytterligare svensk forskning kring familjeformen, femmisfamiljer, 

särskilt med hänsyn till den kommande lagändringen där ensamstående mammor 

kommer att ges rätt att bilda familj med hjälp av sjukvården i Sverige. Med hänsyn 

till fynden gällande kärnfamiljsnorm och traditionella könsroller vore det särskilt 

intressant att undersöka barns berättelser om familjer och familjeliv, i familjer 

bestående av en eller två pappor med barn.   

 

Vår förhoppning är att studien kan bidra till ökad öppenhet och förståelse för olika 

familjeformer generellt och femmisfamiljer specifikt. I förlängningen kan denna 

förståelse bidra till ett bra bemötande av barn och familjer i barnomsorg, socialtjänst 

och vårdinstanser.      
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Appendix B 

Informationsbrev föräldrar 

  

       

 

 

Den här informationen riktas till dig som har barn födda 2002-2010 och visat 

intresse för ditt och ditt barns deltagande i en studie om barn till frivilligt 

ensamstående mammor som fått barn via assisterad befruktning. 

 

Bakgrund 

Syftet med den aktuella studien är att belysa barnens perspektiv i familjer med 

frivilligt ensamstående mammor som fått barn via assisterad befruktning och intresset 

riktas mot barnens egna berättelser om sina familjer. Hur definierar barnen en familj? 

Hur beskriver barnen sin egen familj? Vad har barnen för uppfattning av hur deras 

familj blev till? Barnen kommer att få berätta om detta under öppna och lekfulla 

intervjuformer i barnets hem. I studien kommer även kortare strukturerade intervjuer 

göras med föräldern. Syftet med föräldraintervjun är att få förälderns bild av hur 

familjen blev till.   

 

Studien syftar till att normalisera och synliggöra villkoren för de uppväxande barnen 

med frivilligt ensamstående föräldrar som fått barn via assisterad befruktning. En 

breddad förståelse för barn med frivilligt ensamstående föräldrar som fått barn via 

assisterad befruktning lägger grunden till ett utvecklat bemötande och 

omhändertagande av de aktuella barnen. I mötet med BVC, förskola, skola, samt 

andra institutioner för barn bör dessa, liksom alla barn, mötas utifrån sina unika 

förutsättningar och villkor. Den aktuella studien kan bidra till detta. I en tidigare 

studie har barn med två mammor intervjuats på samma vis. Vi planerar även att 

intervjua barn med en mamma och en pappa, för att kunna jämföra olika barns 

upplevelser av familjer. 

 

Förfrågan om deltagande 

Förfrågan gäller om du och ditt/dina barn vill delta i studien om barn med frivilligt 

ensamstående föräldrar som fått barn via assisterad befruktning. Barnet intervjuas 

endast under förutsättning att hon eller han själv samtyckt till deltagande, efter att ha 

fått noggrann information.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer att komma hem till dig för att träffa ditt barn. Barnet kommer att få måla 

sin egen och en annan familj med pennor och kritor som vi har med oss. Vi kommer 

sedan att prata om vad barnet målat, vilka bilden föreställer, vad en familj är och hur 

barn blir till. Syftet är inte att lyfta fram barnets ickenormativa familjekonstellation. 
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Därför är frågorna utformade så att de rör vardagslivet i den egna familjen. Frågorna 

är öppna och ger utrymme för barnets egna berättelser. Stigmatiserande frågor och 

frågor med syfte att få barnet att reflektera kring sin egen familj som en 

minoritetskonstellation kommer inte ställas. På detta sätt minskas risken att 

stigmatisera och väcka tankar hos barnet om att det skulle vara problematiskt att ingå 

i en ovanlig familjekonstellation.  

 

Tiden för intervjun kommer att styras av barnet, beroende på vilken omfattning han 

eller hon vill berätta och leka. Intervjun kommer att ske hemma hos er då barns 

kommunikation är starkt relaterad till ett välkänt sammanhang och känsla av 

trygghet. Därför är en vardaglig och välbekant plats som hemmet en självklar plats att 

tala med barnet om familjen, förälder och syskon. Genom att intervjuerna kommer 

äga rum hemma hos er får han eller hon på så sätt komma till sin rätt, får känna sig 

tryggt och uppleva en större kontroll över situationen. 

 

Barnet väljer själv om hon eller han vill att föräldern ska vara med eller inte under 

intervjun. För att barnet ska kunna få möjlighet att kommunicera på sina personliga 

och individuellt präglade sätt, till exempel genom lek, kommer intervjun att filmas. 

Filmningen förutsätter att både du som förälder och ditt barn ger tillåtelse till detta. 

För att ge barnet kontroll över situationen kommer han eller hon inledningsvis 

introduceras till kameran och få vara delaktig i hanteringen av kameran. På så sätt 

involveras barnet i filmningen och ges möjlighet att styra över om kameran ska vara 

på eller inte. Barnet kommer under intervjuns gång påminnas om att deltagandet är 

frivilligt genom att konkreta alternativ presenteras, så som "vill du fortsätta prata eller 

gå ut till mamma/leka själv?". 

 

Utöver barnintervjuerna kommer korta intervjuer att genomföras rörande hur barnet 

blev till med barnets förälder. Detta görs för att komplettera barnets bild av hur 

familjen ser ut.  

 

Information om resultat 

Resultat från projektet kommer att presenteras i två examensuppsatser och eventuellt 

i vetenskapliga artiklar, där familjer som deltagit är helt avidentifierade. 

 

Forskningsansvariga 

Med denna information följer kontaktuppgifter till de forskningsansvariga. Om du har 

frågor om studien är du alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss.  

Linn Bergcrona, Therese Björck, Amanda Hägg och Maja Krantz, som ska utföra 

intervjuerna, är psykologstuderanden med så väl praktisk som teoretisk kunskap om 

barn och samtal med barn. De har en grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare 

steg 1), vilket innebär en erfarenhet av att samtala och arbeta med individer i olika 

åldrar. Därtill har flera av oss erfarenhet av forskning om barn genom att ha deltagit i 

datainsamling i form av testning av barn i skolåldern samt intervjuer med barn och 

ungdomar. Under höstterminen 2013 har alla sina praktikplaceringar inom 
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verksamheter riktade mot barn och ungdomar i Linköping respektive Norrköping.   

Eva Hammar Chiriac som är handledare, är biträdande professor i psykologi, har 

ingående kunskap och erfarenhet av kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom olika 

former av intervjuer, fokusgrupper, enkäter och framförallt observationer.  

Anna Malmquist, som är biträdande handledare och doktorand, har erfarenheter av 

samtal och möten med många olika familjekonstellationer. Som leg. psykolog har hon 

även arbetat med barn och familjer i samtal och utredning.  

 

Forskningen är knuten till Linköpings universitet, och vi som genomför projektet har 

stor erfarenhet av forskning och utvärdering. Vi svarar gärna på frågor och undringar, 

kontakta gärna någon av oss. 

 

Eva Hammar Chiriac (ansvarig) telefon: 013-28 57 35 

IBL    

Linköpings universitet  e-post: eva.hammar.chiriac@liu.se 

581 83 Linköping 

 

Linn Bergcrona  telefon: 0702-xxxxxx 

   e-post: linbe399@student.liu.se 

 

Therese Björck  telefon: 0739-xxxxxx 

   e-post: thebj936@student.liu.se 

 

Amanda Hägg  telefon: 0703-xxxxxx 

                                                    e-post: amafo147@student.liu.se 

 

Maja Krantz    telefon: 0704-xxxxxx 

   e-post: majkr175@student.liu.se 

               

Anna Malmquist (doktorand) telefon: 013-282127 

   e-post: anna.malmquist@liu.se 
  

mailto:anna.malmquist@liu.se
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Den här informationen riktas till dig som har barn födda 2002-2010 och visat 

intresse för ditt och ditt barns deltagande i en studie om barns bilder av familjer. 

 

Bakgrund 

Syftet med den aktuella studien är att belysa hur barn i olika familjeformer ser på vad 

en familj är och hur barn blir till. Hur definierar barnen en familj? Hur beskriver 

barnen sin egen familj? Vad har barnen för uppfattning av hur deras familj blev till? 

Barnen kommer att få berätta om detta under öppna och lekfulla intervjuformer i 

barnets hem. I studien kommer även kortare strukturerade intervjuer göras med 

föräldern/föräldrarna. Syftet med föräldraintervjun är att få föräldrarnas bild av hur 

familjen ser ut.   

 

Moderna familjer ser ut på många olika vis, och barn växer idag upp i många olika 

familjeformer. Den aktuella studien riktar ett särskilt intresse mot familjer med 

frivilligt ensamstående mammor som fått barn med assisterad befruktning. I en 

tidigare studie har barn med lesbiska mödrar intervjuats. Utöver att träffa barn till 

dessa mammor söker vi nu också familjer där barn växer upp med en mamma och en 

pappa, detta för att kunna jämföra olika barns berättelser. En breddad förståelse för 

barn med olika familjeformer lägger grunden till ett utvecklat bemötande och 

omhändertagande av de aktuella barnen. I mötet med BVC, förskolan, skola, samt 

andra institutioner för barn bör alla barn, mötas utifrån sina unika förutsättningar och 

villkor. De aktuella studierna kan bidra till detta. 

 

Förfrågan om deltagande 

Förfrågan gäller om ni och ert/era barn vill delta i den aktuella studien som en familj 

med en mamma och en pappa. Barnet intervjuas endast under förutsättning att hon 

eller han själv samtyckt till deltagande, efter att ha fått noggrann information.  

 

Hur går studien till? 

Vi kommer komma hem till er för att träffa ert barn. Barnet kommer att få måla sin 

egen och en annan familj med pennor och kritor som vi har med oss. Vi kommer 

sedan att prata om vad barnet målat, vilka bilden föreställer, vad en familj är och hur 

barn blir till. Frågorna utformade så att de rör vardagslivet i den egna familjen. 

Frågorna är öppna och ger utrymme för barnets egna berättelser. Stigmatiserande 

frågor om ovanliga familjekonstellationer kommer inte ställas. 

 

Tiden för intervjun kommer att styras av barnet, beroende på i vilken omfattning han 

eller hon vill berätta och leka. Intervjun kommer att ske hemma hos er då barns 

kommunikation är starkt relaterad till ett välkänt sammanhang och känsla av 

trygghet. Därför är en vardaglig och välbekant plats som hemmet en självklar plats att 

tala med barnet om familjen, föräldrar och syskon. Genom att intervjun kommer äga 
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rum hemma hos er får han eller hon komma till sin rätt, får känna sig trygg och 

uppleva en större kontroll över situationen. 

 

Barnet väljer själv om hon/han vill att föräldern/föräldrarna ska vara med eller inte 

under intervjun. För att barnet ska kunna få möjlighet att kommunicera på sina 

personliga och individuellt präglade sätt, till exempel genom lek, kommer 

intervjuerna att filmas. Filmningen förutsätter att både ni föräldrar och ert barn ger 

tillåtelse till detta. För att ge barnet kontroll över situationen kommer han eller hon 

inledningsvis introduceras till kameran och få vara delaktig i hanteringen av kameran. 

På så sätt involveras barnet i filmningen och ges möjlighet att styra över om kameran 

ska vara på eller inte. Barnet kommer under intervjuns gång påminnas om att 

deltagandet är frivilligt genom att konkreta alternativ presenteras, så som "vill du 

fortsätta prata eller gå ut till mamma/pappa/leka själv?". 

 

Utöver barnintervjuerna kommer en kort intervju att genomföras rörande hur barnet 

blev till med en eller båda föräldrarna. Detta görs för att komplettera barnets bild av 

hur familjen ser ut.  

 

Information om resultat 

Resultat från projektet kommer att presenteras i två examensuppsatser och eventuellt 

i vetenskapliga artiklar, där familjer som deltagit är helt avidentifierade. 

 

Forskningsansvariga 

Med denna information följer kontaktuppgifter till de forskningsansvariga. Om ni har 

frågor om studien är ni alltid välkomna att ta kontakt med någon av oss.  

Linn Bergcrona, Therese Björck, Amanda Hägg och Maja Krantz, som ska utföra 

intervjuerna, är psykologstuderanden med så väl praktisk som teoretisk kunskap om 

barn och samtal med barn. De har en grundläggande utbildning i psykoterapi (tidigare 

steg 1), vilket innebär en erfarenhet av att samtala och arbeta med individer i olika 

åldrar. Därtill har flera av oss erfarenhet av forskning om barn genom att ha deltagit i 

datainsamling i form av testning av barn i skolåldern samt intervjuer med barn och 

ungdomar. Under höstterminen 2013 har alla sina praktikplaceringar inom 

verksamheter riktade mot barn och ungdomar i Linköping respektive Norrköping.   

Eva Hammar Chiriac som är handledare, är biträdande professor i psykologi, har 

ingående kunskap och erfarenhet av kvalitativa datainsamlingsmetoder, såsom olika 

former av intervjuer, fokusgrupper, enkäter och framförallt observationer.  

Anna Malmquist, som är biträdande handledare och doktorand, har erfarenheter av 

samtal och möten med många olika familjekonstellationer. Som leg. psykolog har hon 

även arbetat med barn och familjer i samtal och utredning.  

 

Forskningen är knuten till Linköpings universitet, och vi som genomför projektet har 

stor erfarenhet av forskning och utvärdering. Vi svarar gärna på frågor och undringar, 

kontakta gärna någon av oss. 
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Eva Hammar Chiriac (ansvarig) telefon: 013-28 57 35 

IBL    

Linköpings universitet  e-post: eva.hammar.chiriac@liu.se 

581 83 Linköping 

 

Linn Bergcrona  telefon: 0702-xxxxxx 

   e-post: linbe399@student.liu.se 

 

Therese Björck  telefon: 0739-xxxxxx 

   e-post: thebj936@student.liu.se 

 

Amanda Hägg  telefon: 0703-xxxxxx 

                                                     e-post: amafo147@student.liu.se 

 

Maja Krantz    telefon: 0704-xxxxxx 

   e-post: majkr175@student.liu.se 

               

 

Anna Malmquist (doktorand) telefon: 013-282127 

   e-post: anna.malmquist@liu.se 
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Appendix C 

 

Informationsbrev barn 

 
 
Hej! 
 
Vi ä r fyrä tjejer som heter Linn, Therese, Amändä och Mäjä och vi ä r nyfiknä pä  
bärns berä ttelser om sinä och ändrä fämiljer. Vi undrär om en äv oss fä r kommä 
hem till dig en liten stund och lekä, ritä och prätä om din fämilj?  
 
Fo r ätt vi skä kommä ihä g det du berä ttär fo r oss kommer vi ätt hä med en 
filmkämerä, som vi filmär oss med. Du kommer ocksä  ätt fä  lä rä dig ätt slä  pä  och 
stä ngä äv kämerän fo r ätt nä r som helst kunnä stä ngä äv filmkämerän sjä lv eller 
be oss ätt go rä det. Du prätär bärä med oss sä  lä nge du här lust, sen kän du gä  
ivä g och go rä nä got ännät om du inte vill prätä mer. Om du vill kän din fo rä lder 
värä med nä r vi prätär och ritär.  
 
Vi kommer ätt ä kä hem till mä ngä olikä bärn som fä r berä ttä om sinä fämiljer. 
Nä r vi här prätät med mä ngä bärn kommer vi ätt skrivä tvä  uppsätser, det ä r som 
smä  bo cker, om olikä bärns berä ttelser. Det kommer inte ätt stä  nämn pä  nä got 
äv bärnen i uppsätsernä. Dä rfo r kän män inte vetä vilkä de ändrä bärnen ä r, som 
ä r med och berä ttär. Det ä r bärä vi som skriver uppsätsernä som fä r tittä pä  
filmen.  
 
Om du undrär nä got fä r du gä rnä be din fo rä lder ätt ringä oss sä  berä ttär vi mer.  
 
 
 
Vä nligä hä lsningär 
Linn, Therese, Amändä och Mäjä 
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Appendix D 

 

Samtyckesformulär 

 

Jag har tagit del av skriftlig forskningsinformation och har haft möjlighet att ställa 

kompletterande frågor. Jag samtycker att jag och mitt barn deltar som intervjuperson i 

forskningsstudien. Jag är medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag och mitt 

barn när som helst kan avbryta vårt deltagande.  

 

  

 

Plats och datum:_______________________________ 

Underskrift:___________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________ 

 

 

Plats och datum:________________________________ 

Underskrift: ___________________________________ 

Namnförtydligande:_____________________________ 
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Appendix E 

 

Intervjuguide 
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Bonnie: 
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Strukturerad föräldraintervju 

 

För femmisfamiljer: 

Vad är ditt barns födelsedatum? 

Vilka ingår i familjen? 

Vilka bor tillsammans? 

Har ni några husdjur? 

Hur ser ert närmsta nätverk ut? 

Hur blev ditt barn till? 

Är donatorn känd/okänd för dig? För barnet? 

Vilken kontakt har du med donatorn?  

Vilken kontakt har barnet med donatorn? 

Har du pratat med ditt barn om hur hon/han blev till? I så fall när? Använde du något 

material som böcker, film eller något annat? 

Har ni pratat om andra sätt barn kan bli till på? 

Vad har du (och din partner) för yrke? Hade du samma yrke när X föddes? 

 

För relationsfamiljer: 

Vad är ditt barns födelsedatum? 

Vilka ingår i familjen? 

Vilka bor tillsammans? 

Har ni några husdjur? 

Hur ser ert närmsta nätverk ut? 

Blev ni gravida på egen hand? 

Har ni pratat med ert barn om hur hon/han blev till? I så fall, vid vilken ålder? 

Använde du något material som böcker, film eller något annat? 

Har ni pratat om andra sätt barn kan bli till på? 

Vad har du och din partner för yrke? Hade ni samma yrke när X föddes? 

 


